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“Türkiye’nin Lider Fen Fakültesi”

“ Turkey’s Leading Faculty of Science”
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Dean’s Message
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Bilim; bir insan ve yaşadığımız
toplum olarak kendimizi, Dünya’yı ve
Evren’i anlamamızın, huzurlu, mutlu
yaşayabilmemizin, bitmek tükenmek 7
bilmeyen merakımızın giderilmesinin
ve problemlerimize en iyi çözümleri
bulabilmemizin tek yoludur.
Science; is the only way for us to find
ourselves, to understand the world and the
universe, to live a peaceful and happy life,
to resolve our endless curiosity and to find
the best solutions to our problems.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Bilim olmaksızın bu satırları okuyabilmeniz,
giderek kalabalıklaşan Dünya’mızda barış
içerisinde yaşayabilmemiz, beslenmenin
ve
sağlıklı
kalabilmenin
yollarını
bulabilmemiz mümkün olmayabilirdi.
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Without science, you could not read these
lines, we could not find a way to live in peace,
be fed and stay healthy in our increasingly
crowded world.
Think about a faculty who has the goal of
being “Turkey’s Leading Faculty of Science”
with the knowledge and experience
accumulated by being a part of the first
established university in our country, with
its continuously renovated buildings, with
the infrastructure that can create a healthy
environment to research and to work for its
staff and with students who are educated in
a great history, culture, nature and social
life in the heart of the most perfect city in
the World. Which other words can be said?

Üniversite kavramının ne olduğunu çok iyi
bilen, Türkiye’nin ilk kurulan üniversitesi
olmanın sağladığı imkân, bilgi ve deneyim
birikimi, “Türkiye’nin Lider Fen Fakültesi”
olma hedefi, sürekli yenilenen binaları,
çevresi, alt yapısı ile öğrencilerine ve
çalışanlarına sadece daha mutlu ve verimli
çalışma yolunun olabildiğince açılması,
Dünyanın en mükemmel şehrinin kalbinde
yer alıp muazzam bir tarih, kültür, doğa ve
sosyal yaşamın içinde eğitilen, öğrenim
gören öğrencileri ve çalışanları için başka
Being a very good student, being able
hangi sözcükler sıralanabilir?
to make a career after graduation,
Çok iyi bir öğrenci olmak, okulu bitirince demonstrating distinctiveness and success
kariyer yapabilmek, hangi iş ortamı in any business environment, learning
olursa olsun farklılığınızı ve başarılarınızı English as a foreign language that can
ortaya koymak, dünya dili İngilizce’yi easily integrate a person with the World.
öğrencilik yıllarında hızla öğrenebilmek, These are beyond imagination, they are our
okulu bitirince çoşkun bir nehir gibi faculty’s facts.
kolayca
engin denizlere açılıvermek,
hayalin ötesinde, İstanbul Üniversitesi Fen To be successful: First WHY? Then WHAT?
And finally HOW? We follow these
Fakültesi’nin gerçeği.
questions and direct our lives. You will be
Başarılı olabilmek için: Önce NİÇİN? in the gold circle of this achievement.
sonra NE? ve en sonunda NASIL? yapacağız
sorularını takip ederek hayatımızı The modern and functional laboratories
yönlendiriyoruz. Siz de bu başarının altın of our faculty are waiting for new students
to contribute to our country and world
çemberinin içerisinde yer alacaksınız.
science.
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Fen Fakülteleri’nin olmazsa olmazı If patent is the most important document
modern ve işlevsel laboratuvarlar Ülkemiz in your hand when you produce a brand
ve Dünya bilimine katkıda bulunacak yeni
new product, Istanbul University has been
öğrencilerini bekliyor.
the most patent applicant for the last three
Yepyeni bir şey ürettiğinizde elinizdeki years. The Faculty of Science is also part of
en önemli belge patent ise İstanbul these intensive studies.
Üniversitesi son üç yıldır en çok patent
başvurusu yapan üniversite. Fen Fakültesi
International collaborations are at a high
de bu yoğun çalışmaların bir parçası.
level. Almost every faculty member works
Uluslararası işbirlikleri üst düzeyde. with an international university or research
Neredeyse her öğretim üyemiz yurt dışında center.
bir üniversite ya da araştırma merkeziyle
birlikte çalışıyor.
With over 200 faculty members including
Sizi bekleyen; sayıları giderek artan foreign lecturers, assistants and staff who are
yabancı hocalarının da aralarında olduğu increasing in number each year, and annual
200’ü aşkın öğretim üyesi, yardımcıları ve student quotas which never decrease, we
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çalışanları ile yıllık öğrenci kontenjanları
are shaping our country’s future in science
hiç düşmeden ülkemizin geleceğinin bilimi,
analitik düşüncenin başarılı mezunları Fen with our successful graduates who can
Fakültemizde şekilleniyor.
think analytically.

Prof. Dr. Tansel AK
DEKAN / DEAN

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin
“Türkiye’nin En İyi Fen Fakültesi” olma
yolundaki büyük katkılarından dolayı,
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut AK’a
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

We extend our thanks to
Dear Rector Prof. Mahmut AK
for his immense cobtribution to
the Faculty of Science of Istanbul University,
on path to becoming
“the Best Science Faculty of Turkey.”

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Istanbul University Faculty of Science
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TARİHÇE

HISTORY

1933 Üniversite reformu ile birlikte kurulan Fen Fakültesi, yurt dışından davet edilen öğretim
üyelerinin de katkıları ile Zeynep Hanım Konağı’nda öğretime başlamıştır. 1935 yılında
Rasathane, 1936 yılında Botanik Enstitüsü binaları tamamlanmış ancak, 1942’de çıkan yangın
sonucu Zeynep Hanım Konağı tamamen yanmıştır. Yeni Fakülte binasının yapımı 1952 yılında
tamamlanarak öğretime açılmıştır.

In 1933 the Faculty of Science was founded when the University Reform was made and started
education in Zeynep Hanım Konağı (Zeynep Hanım’s Mansion) with the help of academic
members invited from abroad. In 1935 the Observatory and in 1936 the Botany Institute
buildings were completed, however, due to a fire in 1942 Zeynep Hanım Konağı was completely
burned. The new faculty building was finished in 1952 and opened for education.

1933 Reformu’ndan önce Darülfünûn içinde öğrenim veren Astronomi, Botanik, Fizik, Jeoloji,
Kimya, Matematik ve Zooloji kürsüleri, reformdan sonra çağdaş anlamda bu görevlerini
sürdürmüş ve 1952 yılında da Jeofizik öğrenimi başlamıştır. 1967 yılında Kimya Bölümü,
Kimya Fakültesi, 1974 yılında da Jeoloji ve Jeofizik bölümleri, Yer Bilimleri Fakültesi olarak
ayrılmıştır. 1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Fakültelerin yeniden
düzenlenmesi sonucunda, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Matematik
Bölümlerinden meydana gelmiş ve 2003 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün
kurulmasıyla beş bölümden oluşan bir yapıya kavuşmuştur.

Before the 1933’s University Reform, the Astronomy, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics,
Physics and Zoology chairs were included in Darülfünûn (University), and continued to
function in a modern way after the Reform with Geophysics education added in 1952. The
Chemistry Department was reestablished as the Faculty of Chemistry in 1967 and the Geology
and Geophysics Departments were gathered under the name of Faculty of Earthly Sciences in
1974. As a result of the Higher Education Law numbered 2547 accepted in 1981, the Faculty of
Science was reorganized into Astronomy and Space Sciences, Biology, Mathematics and Physics
Departments. Since 2003, with the addition of Molecular Biology and Genetics Department,
the faculty now consists of five departments.
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Sayılarla Fen Fakültesi
Faculty of Science in Numbers
• 6 Lisans Programı
• 6 Undergraduate Programs
• 200’ü aşkın Öğretim Elemanı
• Over 200 Faculty Members
• 3500’ü aşkın Lisans Öğrencisi
• Over 3500 Undergraduate Students
• 23 Öğrenci/Öğretim Elemanı
• 23 Students per Faculty Member
• 300’ü aşkın Yüksek Lisans Öğrencisi
14

• Over 300 Master’s Students
• 180’i aşkın Doktora Öğrencisi
• Over 180 PhD Students
• 50 Araştırma Laboratuvarı
• 50 Research Laboratories
• 40’ı aşkın Patent Başvurusu
• Over 40 Patent Application
• 5 Kütüphane
Geçmişten Günümüze Fen Fakültesi Gelişmeye Devam Ediyor
From the Past Until Today the Faculty of Science Has Continued to Develop

• 5 Libraries
• 2 Fakülte Dergisi
• 2 Faculty Journals
• 12 Öğrenci Kulübü
• 12 Student Clubs

15

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Istanbul University Faculty of Science

TÜRKİYE’NİN EN GÜLER YÜZLÜ FEN FAKÜLTESİ
ALWAYS SMILING SCIENCE FACULTY OF TURKEY
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Eğitim
Education

Türkiye’nin en iyi Fen Fakültesi olma
yolunda, modern derslikler ve teknolojinin
gerektirdiği düzeyde laboratuvarlarda
mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirip
evrensel düzeyde bilgi üreterek ülke bilim ve
teknolojisine katkıda bulunma misyonuyla
hareket ediyoruz. Derslerimizin %30’unu
İnglizce dilinde veriyoruz.
19
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Tarihi Mekanlarda Modern Eğitim
Modern Education on a Historical Campus

With steps taken to become the Best
Faculty of Science of Turkey, with modern
classrooms, laboratories at a level required
by technology, we move forward with the
mission of educating individuals who are
professionally competent, and who can
contribute to the science and technology
of the country by generating knowledge at
a universal level. 30 % of our lectures are
given in English.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Kurulduğu günden bu yana, Fakültemizde
Cahit Arf, Nazım Terzioğlu, Engin Arık gibi
birçok saygın bilim insanı ders vermiştir.
Öğrencilerin başarıya emin adımlarla
ulaşabilmesi için dersliklerde sanal tahta,
barkovizyon gibi araçlar kullanılmaktadır.

From the day it was founded up until now,

Türkiye’nin ilk Fen Fakültesi olarak en büyük
gayemiz yurt içinde ve yurt dışında çağın
gereklerine uygun eğitim alarak uzmanlaşmış
“yetkin temel bilimciler” yetiştirebilmektir.

As Turkey’s first faculty of science, our goal is
to educate specialized fundamental scientists
in accordance with the requirements of the
age.

Istanbul University Faculty of Science

many prestigious scientists like Cahit Arf,
Nazım Terzioğlu, Engin Arık have taught
courses at our Faculty.
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Öğrenciyle iç içe yönetim
Friendly administration with students

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Öğrencilerimiz “Çift Ana Dal Programı” ile Fakültemiz bünyesindeki istediği
iki bölümü eş zamanlı olarak okuyup iki diploma sahibi olabilir, ilgi alanları
doğrultusunda Fakültemiz ve Üniversitemizin diğer birimlerinde yan dal yaparak
“Yan Dal Sertifikası” alabilirler.
Through the “Double Major Program” our students can complete two disciplines
at the same time, thereby they can obtain two diplomas. Also through a “Minor
program” of either our faculty or university, they can obtain a “Minor Degree
Certificate” in the areas of study they are interested in.
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“Pedagojik Formasyon” eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, kariyerlerine öğretmen olma
yolunda yön verebilirler.
By completing the “Pedagogical Formation” education, they can take steps to become a teacher.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Öğrencilerimiz için konforlu vakit
geçirebilecekleri alanlar ve istedikleri
zaman internete erişebilecekleri wi-fi alt
yapısı, bilgisayarı olmayan öğrenciler
için
serbest kullanım odası ile her
daim öğrencinin hizmetinde bilgisayar
laboratuvarı...

Yüksek teknolojik alt yapısı ile anlık
128 kullanıcıya hizmet verebilen 2 adet
bilgisayar laboratuvarında, öğrencilere
Bilgisayar ve Bilgisayar Programlama
dersleri verilmektedir.

Our computer laboratories are equipped
with green IT and Cloud technology.
Students are taught Computer and
Computer Programming courses in 2
computer laboratories that comprise 128
computers.

Our computer laboratories provide internet
acces for our students with a computer
room that can be used whenever needed.

25

Istanbul University Faculty of Science

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Yarı zamanlı öğrenci asistanlığı sayesinde, öğrencilerimiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine doğrudan
katılma olanağına sahip olup lisans eğitimi sırasında dahi araştırma laboratuvarlarında çalışma fırsatı
bulmaktadır.
The part-time student assistantship opportunity provides the possibility for our students to participate directly
in teaching and research related activities. As a result, the possibility to work in research laboratories, even
during their undergraduate education, is presented.

ERASMUS programı, öğrencilerimize farklı kültürler The ERASMUS program allows our students to get
ile buluşup yurt dışı deneyimi yaşamalarını sağlarken, acquainted with different cultures and to experience
living abroad, whereas the FARABI program, at
FARABİ programı lisans ya da lisansüstü düzeyinde undergraduate and graduate levels, makes possible
yurt içinde öğrenci değişimine olanak ta nımaktadır. the exchange of students domestically.

ERASMUS ANLAŞMALARI
•
•
•
•
•
•
•
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Öğrencilerimiz gönüllü staj uygulamasıyla
istedikleri

bir

kurumda

staj

yaparak

kariyerlerini planlamaya başlayabilirler.

By doing an internship at an institution they
choose through the voluntary internship
program, our students can start planning
their careers.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szent Istvan University
Jagiellonian University
Adam Mickiewicz University
Aristotle University
Sapienza Universita di Roma
Umea University
Universita Degli Studi di Cassina E Del Lazio Mertotonals
Ovidius University
Universitatea Tehnia din Cluj Napoca
Universitat zu Köln
Universita degli Studi di Perugia
Freie Universitaet Berlin
Maria Curie Sklodowska University
Roskilde University
Hochschule Bremerhaven
Universidade De Tras-os-Montes e Alto Douro
Universitaet Ulm
University of Maribor
Comenius University
Universitatea din Craiova
University of Valencia

ERASMUS AGREEMENTS
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YÖK’ün Temel Bilimler
Programları projesi
fakültemizde başladı.
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The project of the Council of
Higher Education (YÖK) on
Fundamental Sciences have
been started in our faculty.

Istanbul University Faculty of Science

Fen Edebiyat Fakülteleri Öğretim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)
tarafından fakültemiz bölümlerimizin akreditasyon
süreçleri başlamış bulunmaktadır.

Accreditation processes of our departments have
been started by the Association of Evaluation and
Accreditation of Science and Literature Faculties
Education Programs (FEDEK)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Yarıyılında YÖK-Temel Bilimler Programları (TEBİP)
kapsamında açılan Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji programlarında oluşturulan üstün başarı
sınıflarına İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu programa Türkiye
genelinde farklı üniversitelere fen alanında yerleşen üstün başarılı öğrenciler kabul edilmektedir.
In the fall semester of 2017-2018 academic year, a new program has been started by the Council of Higher
Education (YÖK) in our faculty for distinguished and successful students who settled in the field of
science ( Physics, Chemistry, Mathematics and Biology) in different universities throughout Turkey.
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Bu kapsamda pek çok bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş ve özdeğerlendirme raporları hazırlanmıştır.
In this context, many informative meetings were organized and self-assessment reports were prepared.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

30

Istanbul University Faculty of Science

31

Hepsi Bir Arada : Tarihi Mekanlar, Konfor ve Modern Eğitim
All-in-One : Historical Places, Comfort, Modern Education

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümü
32
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Department of
Astronomy and
Space Sciences
ÜLKEMİZİN EN MODERN
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
The Most Modern
Astronomy and Space Sciences Department of Turkey

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

2013 yılında yeniden inşa edilen Astronomi ve
Uzay Bilimleri Bölümü, sahip olduğu üç gözlemevi,
planetaryum, eğitim laboratuvarları ve en son
teknolojiyle donatılmış dershaneleriyle yeni nesil
bilim insanlarını Evren’i keşfetmeye davet ediyor.
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Reconstructed in 2013, the Astronomy and Space
Sciences Department invites the new generation
scientists to discover the Universe with its three
observatories, a planetarium, laboratories and its
classrooms equipped with the latest technology.

Istanbul University Faculty of Science

Tarihçe - Historical Review

Bölümümüz 1933 yılında, Üniversite Reformu çerçevesinde Fen Fakültesi bünyesinde, Prof.
Dr. Erwin Finlay Freundlich tarafından Astronomi Enstitüsü olarak kurulmuştur. Modern
Türkiye’nin ilk astronomi gözlemevi, Ülkemize davet edilen Alman bilim insanları Prof. Dr.
Erwin Finlay Freundlich ve Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg öncülüğünde, Üniversitemizin
Beyazıt Yerleşkesi’nde bugünkü yerinde 1935 yılında kurulmuştur. Gözlemevimizdeki bilimsel
çalışmalar, 1936 yılında Almanya’dan temin edilen Zeiss marka bir astrograf ile başlamıştır.
Bu süreçteki bilimsel araştırmalarla Merkür’ün gözlenen hareketlerinden Einstein’ın genel
rölativite teorisinin öngörüleri sınanmış; ayrıca, yapılan Güneş gözlemlerinden 11 yıllık
leke çevriminin genliğinin 80-100 yıllık bir dönemle değiştiği de keşfedilmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk kadın astronomu ve Fakültemizin ilk kadın dekanı Prof. Dr. Nüzhet
Gökdoğan’ın, Türk astronomisinin gelişmesinde ve özellikle ulusal bir gözlemevi kuruluşunda
önemli katkıları olmuştur.
Prof. Dr. Erwin Finlay Freundlich, established our department in 1933 within the framework
of the University Reform, as Astronomy Institute as part of the Science Faculty. Under the
leadership of German scientists Prof. Dr. Erwin Finlay Freundlich and Wolfgang Gleissberg,
who were invited to our country, modern Turkey’s first astronomical observatory was
established in 1935, in our university’s central campus – also, its current same location. In
1936, using a Zeiss brand astrograph, which was imported from Germany, scientific studies
began in our observatory. During this period Einstein’s general relativity theorem’s predictions
were tested by using the observed movements of Mercury, also, it was discovered that the 11
year sunspot cycle’s amplitude varied with a 80-100 year period. The first female astronomer of
the Turkish Republic and also the first female dean of our faculty Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan
contributed significantly towards the development of Turkish astronomy and took important
steps in establishing a national observatory.

Prof. Dr. Tansel AK
Bölüm Başkanı / Head of Department

Modern Bir Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü... Yeni Bir Heyecan!
A Modern Astronomy and Space Sciences Department... A New Excitement

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün hedefi,
astronomi ve astrofizik alanında lisans ve lisansüstü
eğitimi vermek, bu doğrultuda disiplinler arası bilgi
ve beceri ile donatılmış astrofizikçiler yetiştirerek,
uluslararası platformda ülkemizi astronomi ve
astrofizik alanında en iyi şekilde temsil etmektir.
Teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı günümüzde
Evren anlayışımız yeni keşiflerle her gün yeniden
şekillendiğinden, astronomi, astrofizik ve uzay
bilimleri geleceğin mesleği olarak görülmektedir.

The aim of the Astronomy and Space Sciences
Department is to provide astronomy and astrophysics
undergraduate and graduate education necessary for
this field, to educate astrophysicists equipped with
interdisciplinary knowledge and skills in this direction
and, therefore, represent our country as best as we
can on the international stage. Today, at a time when
technological developments take place quickly, our
understanding of the universe is reshaped by new
discoveries every day, astronomy, astrophysics and space
sciences are considered as the professions of the future.

Bölümümüz binaları Şubat 2012 tarihinde kentsel
dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılarak yeniden
inşa edilmiş olup, 2013–2014 Eğitim-Öğretim
Yılı’nda eğitim ve araştırmalara yeni binasında
başlamıştır. Bu yeni kompleks içinde bulunan iki
gözlemevi, bir planetaryum, dört eğitim ve araştırma
laboratuvarında, lisans ve lisansüstü düzeylerde
yaklaşık 550 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Our department was demolished in February
2012, and was reconstructed as part of the urban
transformation project, and education and research
resumed in the new building as of the 2013-2014
academic years. Within this new complex there are
two observatories, a planetarium, four education and
research laboratories which serves approximately 550
undergraduate and graduate students.
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Astronomik Optik Laboratuvarı
Araştırmalarımızın kökeni gök cisimlerinden gelen
ışığın doğasının incelenmesine dayandığından,
öğrencilerimizin temel optik kavramlarını teorik ve
deneysel yollar ile öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun
için laboratuvarımızda, temel optik yasalarının
deneyimlenebileceği deney düzenekleri ve çeşitli
donanımlar bulunmaktadır.

Astronomical Optic Laboratory

Astrofizik ve Genel Astronomi anabilim dallarından
oluşan Bölümümüzde yedi profesör, altı doçent, beş
yardımcı doçent, üç araştırma görevlisi ve iki astronom
çalışmaktadır. Ayrıca, iki yabancı öğretim üyesi de
sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Bologna Süreci’ne
uygun olarak düzenlenmiş olan lisans programımız,
36 Astronomi, Bilgisayar, Fizik ve Matematik içerikli 35
zorunlu ve 50 seçmeli dersten oluşur. Bununla birlikte,
2014 yılından bu yana beş yıllık lisans programımızın
ilk yılı hazırlık olmak üzere, derslerin %30’unun
eğitim dili İngilizce’dir. Lisans eğitimini tamamlayan
öğrencilerimiz “astronom” unvanı alırlar.
Gerekli şartları sağlayan öğrencilerimiz, istedikleri
takdirde Fakültemizin diğer bölümlerine başvurarak
yandal ya da çift anadal programlarından yararlanıp,
lisans diplomalarının yanı sıra sertifika ya da
diploma alabilirler. Ayrıca, istekli öğrencilerimiz için
meslekleriyle ilgili yurtiçi kurumlarda eğitim alıp,
araştırma yaparak deneyim kazabilecekleri gönüllü
staj imkânı da bulunmaktadır.

Seven professors, six associate professors, five
assistant professors, three research assistants and two
astronomers work in our department which consists of
two divisions: Astrophysics and General Astronomy.
Moreover, two foreign assistant professors are
working with a contract.. The undergraduate program
revised according to Bologna process consists of 35
mandatory and 50 elective courses. Additionally, since
2014, the five-year undergraduate program’s first year
is a preparatory class and 30 per cent of the courses
are in English. After completing the undergraduate
program our students obtain the “astronomer” title.
Students who achieve the necessary academic success
criteria are allowed to apply to other departments
of the Science Faulty in order to pursue minor or
double-major programs and by doing so obtain a
certificate or a diploma, respectively along with their
original bachelors diploma. Besides, keen students are
encouraged to have voluntary internships in domestic
institutions by taking courses and doing research to
gain experience about their profession.

Since our research is based on analysing the nature
of the light coming from celestial bodies our students
have to learn the fundamental concepts of optics with
both theoretically and experimentally. Therefore, our
laboratory is equipped with experiment setups and
various equipment with which the fundamental laws
of optics can be experienced.

Bilgisayar Laboratuvarı
Modern astronomi araştırmalarının vazgeçilmez
aracı olan bilgisayar ve çevre birimleri,
Bölümümüzde oluşturduğumuz bir laboratuvar
ortamında
öğrencilerimizin
programlama
yeteneklerini geliştirmeleri, veri indirgeme,
görüntü işleme ve veri analizi uygulamalarında
kullanılmaktadır.

Computer Laboratory
A laboratory in our department containing an irreplaceable tool of modern astronomical research: computers
and related equipment are used to develop the programming skills of our students, in data reduction, in image
processing and in data analysis applications.
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Tuğçe KOCABIYIK
2. sınıf öğrencisi
2nd grade student

Öğrencisi olduğum Bölümü, büyük hayaller ve
tutkuların insanları getirebileceği en güzel yer olarak
tanımlamam yanlış olmaz. Çok fazla sabır, cesaret,
çalışma ve özgüvenle tutunabileceğiniz, size doyumu
yaşatmayı vaat eden bir bölümden bahsediyorum.
Bunun yanında genişleyen bakış açınız ve ufkunuz
da cabası... Kısacası astronomiyi gerçekten seven,
bilime kendinden bir şeyler katmak isteyen bireylerin
sonunda başarıyı elde edebilecekleri mükemmel bir
bölümdür. 1933’ten bu yana Türkiye’de en köklü
eğitimlerin verildiği üniversitemizi de es geçmemek
lazım. Geniş akademik kadrosuyla size öğrenmek
istediğiniz kadarını verebilen profesyonel eğitmenler
bulunan bu okula ben şimdiden çok şey borçluyum.

It’s not wrong to define the department I study in as the most beautiful place big dreams and passions can bring
people to. I am talking about a department in which you can maintain with a lot of patience, courage, study
and confidence, which promises you satisfaction. Moreover, your point of view will expand. In short, this is
an excellent department for those individuals who wish to contribute to science and will ultimately succeed in
doing that. Our university, which has been providing the most deep-rooted education since 1933 in Turkey, is
38 nothing to frown upon, either. I owe a lot to this broad and professional academic staffed department, which
can teach you as much as you want, already.

Olcaytuğ Özgönüllü
2. sınıf öğrencisi
2nd grade student

Astronomiye olan ilgim beş yaşında başladı ve o
zamandan beri tek hedefim bu bölümü kazanmaktı;
fikrim asla değişmedi. Bölümü kazandığımda
sevinçten havaya uçtum, çünkü çocukluk hayalim
gerçekleşmişti.
İstanbul
Üniversiteli
olmak
ayrıcalığının yanı sıra, çocukluk hayalimin peşinden
koşmamın verdiği mutluluğa paha biçilemez.
Gelecekteki akademik kariyerimle insanlık için
Astronomi ve Uzay Bilimleri çalışmaları yapmayı iple
çekiyorum ve bu yolda en iyi eğitim görebileceğim
yerde olduğumu bilmek beni daha da çok
umutlandırıyor. Astronomiye ilgisi olan herkesin bir
an önce buraya gelmesini ve bu duyguyu yaşayarak
tatmalarını tavsiye ediyorum.

My interest in astronomy started at the age of five. Since then my sole purpose was to study in this department,
I never wavered. When I got accepted to the department I was very happy because my childhood dream was
fulfilled. The privilege of being a student of Istanbul University along with chasing my childhood dream gives
me a priceless happiness. I’m looking forward to perform studies in Astronomy and Space Sciences under my
future academic career for humanity, and it makes me hopeful that I am in the best place to achieve this. I
advise all astronomy enthusiasts to come here at once and to experience this feeling.

Duygu Durmuş
Yüksek Lisans Öğrencisi
M.Sc. Student
Evimizde bulunduğumuz vakitten daha fazlasını, derslerin olmadığı zamanlarda çalışabileceğimiz, araştırma
yapabileceğimiz, bilimsel tartışmalara ve sohbetlere katılıp motive olduğumuz “Yüksek Lisans ve Doktora
Öğrencileri Odası”nda geçiriyoruz. İhtiyaç duyduğumuz maddi desteği çoğunlukla, tez konularımızı projeye
çevirerek veya hocalarımızın projelerinde çalışarak karşılıyoruz. Böylece, bilimsel çalışmalarımız için daha 39
çok zaman bulabiliyoruz. Hocalarımızın, arkadaşlarımızın, yurt içi ve yurt dışından gelen araştırmacıların
seminerlerini takip ediyoruz. Bölümümüzün çevresindeki yeşilliklerde dolanan kedilerin o meraklı gözleri ve
keşfetmek için adım atan patileri de bana ilham veriyor.
We spend most of our time in the “Graduate Students Room”, where we spend more time than we do in our
homes, where we study, research and where we can get into scientific arguments and non-scientific chats and
keep ourselves motivated. We get the financial support we need from thesis projects or scientific projects under
the management of our instructors. So, we can find the time for our scientific studies. We follow the seminars
given by our instructors, our friends and other domestic and foreign researchers. Also, the curious eyes and the
discovering paws of the cats in the local greenery inspires me.

Hakan Ürgüp
Yüksek Lisans Öğrencisi
M.Sc. Student

Bölümde alınan eğitim ve sosyal yaşantının astronomi,
astrofizik ve bilgisayar programlama bilgilerinin
yanında bir dünya görüşü sağladığını düşünüyorum.
Bölümde kazanılan sorun çözme becerisi ve
farkındalık, astronomi dışında da başarılı olmamızı
sağlamaktadır. Akademik kadrosunun tecrübesinin
ve çalışkanlığının verdiği motivasyon ile lisansüstü
eğitimimi tamamlamayı hedefliyorum.

I think that the education and social life given in the department provides not only astronomy, astrophysics and
computer programming skills but also a view of the world. The problem solving skill and awareness acquired
in the department makes us successful outside astronomy as well. I aim to complete my graduate education by
making use of the motivation given to me by the experience and hard work of the academic staff.
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Uzay her zaman ilgimi çeken bir konuydu. Bölümümüzde aldığım eğitim beni
akademik kariyer yapmaya teşvik etti. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası
birçok toplantıda tanıştığım araştırmacılar sayesinde akademik eğitimimi
uluslararası boyutlara taşıdım. Yüksek lisans araştırmalarımı, Erasmus+
programıyla gittiğim Köln Üniversitesinde yaptım ve tezimi bu kapsamda
tamamladım. Bununla birlikte, Erasmus+ programının sağlamış olduğu
imkânlar sadece yüksek lisans eğitimim ile sınırlı kalmayıp, doktora eğitimime
de yön verdi. Kısa bir süre önce Kapteyn Astronomi Enstitüsü/SRON’da açılan
bir kontenjan ile Hollanda’da doktora eğitimime başlama fırsatına sahip oldum.
Hollanda’da araştırma içinde yaşayacağım dört yılı heyecanla bekliyorum.

Ümit Kavak
Doktora öğrencisi
Ph.D. Student

Space was always an interesting subject for me. The education given in the
department encouraged me to pursue an academic career. In this direction,
thanks to the numerous researchers I met on national and international
meetings I carried my academic education to the international platform. I did
my M.Sc. research in University of Cologne which I attended in the framework
of Erasmus+ program and completed my thesis. Moreover, the Erasmus+
program provided resources not only for my M.Sc. education, but also directed
my Ph.D. studies. A short while ago I filled a contingency in Kapteyn Astronomy
Institute/SRON and I will start my Ph.D. education in Netherlands. I am looking
forward to my four years of study in the Netherlands.
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Farkındalık, bu kapıdan geçen öğrencilerin kazanımıdır...
Awareness is the gain of the students who pass through this door...
Fatima Mammadova
Yüksek Lisans öğrencisi
Ms.C Student

Lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde bitirdim ve aynı bölümde
yüksek lisansıma devam ediyorum. Astronominin dünya için önemli bir bilim dalı olduğunu, bizim
yaşadığımız evreni daha iyi anlamamızı sağladığını düşünüyorum. Bölümümüzde aldığım eğitimin üzerine
kazandığım yurtdışı deneyimler sayesinde Erasmus+ Programi ile Çekya’nın Masaryk Üniversitesi’nde yüksek
lisans tez çalışmama devam etmeyi planlıyorum. Azerbaycanlı bir öğrenci olarak Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bölümünü, hocalarımı ve Türkiye`yi çok seviyorum.
I completed my undergraduate education in Istanbul University Astronomy and Space Sciences Department
and I’m currently continuing my M.S. on the same program. I believe that astronomy is an important science
for the world and it helps us to understand the universe better. I plan on doing my M.S. thesis in Czechia’s
Masaryk University in the frame of Erasmus+ program thanks to the international experience I earned on
top of the education I received in our department. As an Azerbaijani student I love the Astronomy and Space
Sciences Department, my teachers and Turkey.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Istanbul University Faculty of Science

Bölümümüzde şu alanlarda
bilimsel araştırmalar
yapılmaktadır:

In our department, scientific
studies are conducted under these
areas:

Güneş ve Güneş Sistemi cisimleri, yıldız astrofiziği,
Galaktik astrofizik, yüksek enerji astrofiziği,
Galaksi-dışı astrofizik.

Sun and Solar System objects, stellar astrophysics,
Galactic astrophysics, high energy astrophysics and
extra-galactic astrophysics.

Güneş ve Güneş Sistemi Cisimleri

42

Biricik laboratuvarımız :
EVREN
Our ultimate laboratory :
the UNIVERSE

Bölümümüz kurulduğundan beri süregelen
optik
gözlemlerle
Güneş'in
atmosfer
tabakaları araştırılmaktadır. 2010 yılında
gözlemevimizin modernize edilmesiyle Güneş
gözlemleri Dünya standartlarına çıkartılmıştır.
Haziran 2011’de İST60'ın devreye girmesiyle
Bölümümüzdeki araştırmalar yeni bir soluk
kazanmıştır. Güneş Sistemi içinde asteroidler,
kuyrukluyıldızlar ve Dünya'yı tehdit eden
cisimler yakından incelenmeye başlamıştır.

Sun and Solar System Objects
The solar atmosphere’s layers are being studied
since our Department was established. In
2010, the observatory was modernized and the
solar observations were brought up to a world
class level. In June 2011, IST60 telescope,
equipped with a mirror with 60 cm diameter,
came into service speeding up the studies
in our department. Within the Solar System
asteroids, comets and objects that threaten
43
Earth are being closely studied.
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Yüksek Enerji Astrofiziği

Yıldız Astrofiziği
Bölümümüzde modern yıldız astrofiziği
çalışmaları 1960’larda başlamıştır. Yıldız
atmosferlerinin nitel ve nicel analizleri
yapılarak, kimyasal bolluk anormallikleri
araştırılmaktadır. Değişen çift yıldızların
tayfsal ve fotometrik analizleri yapılarak
sistemlerin yapısal parametreleri elde
edilmektedir.

Bölümümüz araştırmacıları tarafından, 2000’li
yıllardan sonra uydu ve bilişim teknolojilerinin
gelişimiyle popülerliği artan yüksek enerji
astrofiziği çalışmaları da yapılmaktadır. Beyaz
cüce, nötron yıldızı, gama-ışın patlamaları ve
aktif galaksi çekirdeklerinin gama, X-ışın ve
optik bölgelerde yapılan gözlemler aracılığıyla
bu yoğun cisimlerin doğası araştırılmaktadır.

Stellar Astrophysics

High Energy Astrophysics

In our department, modern stellar astrophysics
studies started in 1960s. Stellar atmospheres
are being analyzed both qualitatively and
quantitatively and chemical abundance
anomalies are being investigated. Spectral and
photometric analyses of variable binary stars
44 are studied and structural parameters of the
systems are obtained.

Galaksi Astrofiziği
Bölümümüzde Galaktik yapı araştırmaları
1970’li yıllarda başlamıştır. Teknolojinin
gelişmesiyle beraber Dünya’ya uyum sağlayan
Bölümümüz, elektromanyetik tayfın geniş
bir bölgesinde sürdürülmekte olan gökyüzü
tarama programlarından elde edilen verileri
kullanarak, Galaksimizin yapısı, oluşumu ve
evrimini araştırmaktadır.

Galaxy Astrophysics
In our department, Galactic structure studies
started in 1970s. Integrated to the world with the
developments in technology our department
uses data obtained from surveys to investigate
the traces of the structure, formation and
evolution of our Galaxy.

After 2000’s with the development of satellite
and information technologies high energy
astrophysics studies are also performed by
our department’s researchers. White dwarfs,
neutron stars, gamma ray bursts and active
galactic nuclei are investigated based on
Galaksi-dışı Astrofizik
observations performed in gamma, x-ray and
Bölümümüzde
yürütülen
Galaksioptic regions.
dışı
astronomi
çalışmaları,
galaksi
kümelerinin
belirlenmesi,
dağılımları,
çoklu dalgaboyunda incelenmeleri başta
olmak üzere; galaksilerdeki yıldız oluşum
etkinliklerinin karakterize edilmesi, farklı
çevrelerdeki eliptik galaksilerin yapısal ve
fotometrik özellikleri ve genel olarak çevrenin
galaksi evrimi üzerindeki etkileri konularına
yoğunlaşmaktadır.

Extra-galactic Astrophysics
Extragalactic astronomy studies in the
department mainly focus on detecting
galaxy clusters, study their distributions and
comparing the multi-wavelength properties.
Characterising star formation properties
of galaxies, identifying photometric and
structural properties of elliptical galaxies and
investigating impact of environment on the
galactic evolution are also studied.

45
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Yakın Takipteki Yıldızımız:
GÜNEŞ

Our Closely Monitored Star:
the SUN

Gözlemevimiz
2010
yılında
İstanbul
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimince desteklenen bir proje kapsamında
tümüyle yenilenerek modern gözlem
tekniklerine uygun hale getirilmiş ve
düzenlenen bir sempozyumla Ülkemiz
astronomlarına takdim edilmiştir.

In 2010, as part of three projects funded
by Istanbul University Scientific Research
Projects Division our observatory was
completely renovated and brought up-to-date
with modern observation techniques and was
presented to the astronomers in our country
at a symposium.

Istanbul University Faculty of Science
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Proje çerçevesinde modern bir Güneş
laboratuvarı oluşturulmuş, özel filtreler satın
alınarak Güneş’in farklı atmosfer tabakalarının
fotoğrafları yüksek duyarlılıkla çekilebilir hale
getirilmiş ve yaklaşık 17.000 günlük fotosfer
gözleminden oluşan arşiv taranarak elektronik
ortama aktarılmıştır.

As part of the project a modern solar laboratory
was built, special filters were obtained in
order to photograph different layers of solar
atmosphere with high precision and an archive
consisting of photospheric observations of
17 000 days was scanned and transferred to
electronic media.

1956 yılından bu yana Güneş’in fotosfer ve
kromosfer tabakaları düzenli olarak gözlenmekte
ve elde edilen veriler uluslararası veri merkezleriyle
paylaşılmaktadır.

Since 1956, the Sun’s photosphere and chromosphere layers have been observed regularly and
the data obtained has been shared with international data centers.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Uzaya Açılan Yeni Gözümüz...

Our New Eye Opening to Space

İST60: Türkiye’nin En Hızlı Teleskobu

İST60: the Fastest Telescope in Turkey

Bölümümüz, 2009 yılında başlatılan
bir projeyle Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Ulupınar
Gözlemevi
Yerleşkesi’nde 60 cm ayna çaplı İST60’ı
kurarak, öğretim üyelerimizin araştırma
olanaklarını
genişletmiştir.
Ayrıca
öğretim
üyelerimizin
uluslararası
işbirlikleri sayesinde, Dünya’nın büyük
gözlemevlerinden ve uzay tabanlı
teleskoplardan
sağlanan
verilerin
analiziyle üretilen bilimsel çalışmalar, etki
faktörü yüksek uluslararası dergilerde
yayımlanmaktadır.
Araştırmalarımız
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi (BAP) ve TÜBİTAK
tarafından
desteklenmektedir.
BAP
birimine sunulan yeni bir projeyle, İST60
teleskobunun uzaktan erişimle ve robotik
sistemle kullanılabilir hale getirilerek
günümüz
koşullarındaki
gözlemevi
standartlarına kavuşturulması çalışmaları
sona ermek üzeredir.

Turkey’s fourth largest telescope (IST60,
60 cm in diameter) was established in 49
Çanakkale Onsekiz Mart University’s
Ulupınar Campus as part of a project
and therefore the research possibilities
of the members of the department
were expanded. Moreover, thanks to
international collaborations of our
department members, studies done by
analyses of data obtained from major
observatories around the world and from
space-based telescopes are published
in international periodicals with high
impact factors. The Istanbul University
Scientific Research Projects Division and
TÜBİTAK support our studies. As a result
of a new project presented to the Scientific
Research Division IST60 telescope is about
to be remotely accessible and useable, and,
therefore reaching today’s observatory
standard.

Istanbul University Faculty of Science
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İST40

Araştırma Laboratuvarlarımız

Our Research Laboratories

Öğrencilerimizin dünyada astronomi alanında eğitim veren
diğer kurumlarla eşit olanaklara sahip yetişebilmeleri için
ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyimi kazanabilecekleri yeni bir
gözlemevi kurulmuştur. Gözlemevinde gece gök cisimlerinin
gözlendiği 40 cm ayna çaplı modern bir teleskop bulunmaktadır.
İST40 olarak adlandırdığımız bu teleskop ve kubbesi 2017
yazında kapsamlı bir çalışmayla iyileştirilmiş ve modern
detektörlerle donatılmıştır. Öğrencilerimiz, temel araştırma
projelerini İST40 ile yürütebilecektir. Öğrenci gözlemevimiz
Amatör Astronomlar Kulübü’nün etkinliklerinde ve bilimtoplum projelerinde kullanılmaktadır.

Uzaktan Gözlem Laboratuvarı

Remote Observation Laboratory

A new observatory has been established in order to provide
the knowledge and experience our students need so they can
have equivalent opportunities provided by other institutions
that provide education in the field of astronomy across the
globe. The observatory houses a modern telescope with a 40
cm diameter mirror that can be used to observe celestial bodies
during the night. We named this telescope IST40. Its dome
was improved upon during the summer of 2017 and it was
equipped with modern detectors. Our students can carry out
basic research projects with IST40. Our student observatory
is used in the Amateur Astronomers Club’s activities and in
science-community projects.

Bölümümüzün Sıcaklığında Evreni Keşfetmek
Exploring the Universe at Our Department’s Comfort

Uzay, Öğrencilerimizin Parmaklarının Ucunda..
Space is on the Fingertips of Our Students...

Hem İST60’a hem
de
TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi’nde bulunan teleskoplara uzaktan
erişebilmek
ve
gözlemleri
İstanbul’dan
yürütebilmek için düzenlediğimiz Uzaktan Gözlem
Laboratuvarımız sayesinde teknolojiyi en iyi şekilde
kullanıyor ve bilimsel çalışmalarımızın verimliliğini
arttırıyoruz.

DAG Projesi Odak Düzlemi Aletleri
Laboratuvarı

Thanks to our Remote Observation Lab, which
we organized to remotely access IST60 and the
telescopes in TÜBİTAK National Observatory we
can make use of technology as best we can and raise
the productivity of our scientific studies.

DAG Project Focal Plane Instrument
Laboratory
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DAG Projesi Odak Düzlemi Aletleri Laboratuvarı,
T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Doğu
Anadolu Gözlemevi (DAG; Proje No: 2011K120230;
http://dag-tr.org/) ve DAG-ODA (Proje No:
2016K121370) projeleri kapsamında Erzurum
Atatürk Üniversitesine kurulacak olan 4 metre ayna
çaplı teleskoba odak düzlemi alıcısı üretmek için,
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve
Uzay Bilimleri Bölüm’ünde kurulmuştur. Burada,
düşük sıcaklıklı bir algılayıcının tasarımı, üretimi,
verimli şekilde çalıştırılması ve gelecekte daha
duyarlı algılayıcıların geliştirilmesi üzerine çalışmalar
yapılacaktır. Kurulduğunda Dünya’daki sadece birkaç
teleskopta bulunacak bu algılayıcı, sadece Türk
astronomlarına bilimsel avantaj kazandırmayacak,
aynı zamanda Türk fizikçi ve mühendislerine de bu
yeni teknoloji üzerine çalışma, onu deneyimleme ve
geliştirebilme imkânı yaratacaktır.

DAG Project Focal Plane Instruments Laboratory
was established in Istanbul University, Faculty of
Science, Astronomy and Space Sciences Department
in order to produce a focal plane detector for the
telescope with a 4 metre diameter mirror to be set up
in Erzurum Atatürk University in the frame of Doğu
Anadolu Gözlemevi (Eastern Anatolia Observatory)
(DAG; Proje No: 2011K120230) and DAG-ODA
(Project No: 2016K121370) projects supported by the
Ministry of Development of the Turkish Republic.
In this laboratory studies will be done on the design
of a low temperature detector, its production, its
productive use and on the development of more
sensitive detectors in the future. Upon its installation,
this detector will only be present on several telescopes
around the world, it will not only provide advantages
for Turkish astronomers, but also it will provide the
opportunity to work on, to experience and to develop
this new technology for Turkish physicists and
engineers.
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Sanal gözümüz Evrene açıldı…
Our Virtual Eye is Opened to the Universe

Köklerimize sımsıkı tutunuyoruz...
Holding tightly to our roots..
Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg Astronomi Koleksiyonu, Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg Astronomy Collection
tarihi binamızın iki salonunda hizmete girmiş olup, is serving in two halls of our historical building, other
52 müzemizin diğer salonlarının düzenlenme çalışmaları parts of the museum are still being organized.
devam etmektedir.

Bilgi En Değerli Hazinemiz...

Bölümümüz kütüphanesi astronomi ve astrofizik
alanlarında yayımlanmış çok sayıda eski ve yeni
kaynağa ev sahipliği yapmaktadır. Kütüphanemizde
3500 kitap bulunmakta ve 45 süreli yayın bulunmakta,
ve bu eserler internet aracılığıyla taranabilmektedir.
Öğrencilerimiz istedikleri alanda araştırma yapmak
için kütüphanemizde bulunan internet erişimli
bilgisayarları kullanabilecekleri gibi derslerini
çalışabilecekleri sıcak, sakin ve huzurlu bir ortama
sahiptirler.

Our department’s library houses many old and new
references that are published in astronomy and
astrophysics fields. There are 3500 books and 45
periodicals in our library and these are scanned and
displayed on the Internet. Our students not only can
use the computers with internet access in our library
to research whatever subject they like, but also they
have a warm, calm and peaceful environment to study
in.

Elginkan Vakfı’nın desteğiyle hayata geçen “İstanbul
Üniversitesi - E.C.A. Planetaryumu” 2017 sonu
itibariyle faaliyete başlayacaktır. Türkiye’de bir
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde ilk kez
kurulan profesyonel nitelikteki planetaryum
sayesinde bölüm lisans ve lisansüstü öğrencileri
müfredatlarındaki pek çok konuyu etkileyici bir
görsel sunumla öğrenme şansına sahip olacaklar.
Planetaryum ayrıca İstanbul’daki önemli bir eksikliği
de dolduracak ve başta ilk ve orta dereceli okullar
olmak üzere, tüm halkımıza hizmet verebilecektir.
10 adet özel projeksiyon sistemi ile donatılmış
olan planetaryum bu haliyle 4K çözünürlüğe sahip
Türkiye’deki tek planetaryum olmaktadır. 39 kişilik
koltuk sayısı ile mütevazi bir kapasiteye sahip olmakla
birlikte, sahip olduğu dijital teknoloji, ses sistemi,
aydınlatma ve havalandırma sistemleri ile gelişmiş bir
merkezdir. Profesyonel astronomlar ve yardımcıları
tarafından eğitim verilecek olan planetaryumumuz,
ülkemizde bu alandaki standartları belirleyecek bir
merkez haline gelecektir. İstanbul Üniversitesi - E.C.A.
Planetaryumu tamamı lisanslı ve/veya bölümümüze
özel izinle verilmiş çok sayıda bilimsel filme sahiptir.
Planetaryum aynı zamanda bölüm öğrencileri için bir
laboratuvar niteliği de taşımaktadır.

“Istanbul University – ECA Planetarium” will go live
by the end of 2017 thanks to Elginkan Foundation’s 53
support. Owing to the professional planetarium,
which is a first in an Astronomy and Space Sciences
Department in Turkey, undergraduate and graduate
students in the department will now have a chance
to learn many subjects in their syllabus with an
impressive visual presentation. The planetarium will
also fill an important gap in Istanbul and will serve the
entire community, mainly elementary and secondary
schools. Equipped with 10 special projection systems,
the 4K-resolution planetarium is one of its kinds in
Turkey. Although its capacity of 39 people is modest
with its digital technology, sound system, lighting and
air conditioning the planetarium is quite advanced.
Professional astronomers and their assistants, who
will provide education, will operate our planetarium,
and it will become a center, which will establish the
standards countrywide. Istanbul University – ECA
Planetarium owns many scientific films, which are
either fully licensed or given to our department under
special permission. It also has a laboratory quality for
our department’s students.
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ULUSLARARASI ARAŞTIRMA
PROJESİ ORTAKLIKLARIMIZ

INTERNATIONAL JOINT
RESEARCH PROJECTS

YENİ BİR DEĞİŞEN YILDIZ

BC UMi

A NEW VARIABLE STAR

Bölümümüzden bazı araştırmacılar adları NICER
(Neutron Star Interior and Compositon Explorer)
ve XXL (The Ultimate XMM Extragalactic Survey)
kısaltılan uluslararası araştırma projelerinin bilimsel
araştırma ekiplerine seçilmişlerdir.
Some of the senior researchers are contributed to the
international research projects that are abbreviated
as NICER (Neutron Star Interior and Compositon
Explorer) and XXL (The Ultimate XMM Extragalactic
Survey).

ULUSAL ARAŞTIRMA
PROJELERİMİZ
Bölümümüzdeki araştırma ekiplerinin TÜBİTAK
desteğiyle sürdürdükleri Galaksimizin astrometrik,
fotometrik ve tayfsal yöntemlerle incelendiği MEGA
54 ve GAMES projeleri başarıyla tamamlanmış olup,
Güneş parlamalarının inceleneceği yeni bir proje
TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca,
öğrencilerimizin lisansüstü eğitimlerini desteklemek
amacıyla, Bölümümüzde çok sayıda kısa vadeli
araştırma projeleri de yürütülmektedir. Lisansüstü tez
aşamasındaki öğrencilerimiz Üniversitemizin Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi’ne proje başvurusunda
bulunarak da çalışmalarını yürütebilmektedirler.

NATIONAL JOINT RESEARCH
PROJECTS
MEGA and GAMES projects, which were investigating
our Galaxy using astrometric, photometric and
spectroscopic methods, were carried out by research
groups in our department supported by TÜBİTAK
were successfully complete and a new project, which
will study the Solar flares has been accepted. Moreover,
to provide for our students’ graduate educations,
many short term research projects are conducted in
our department. Students who are writing their thesis
as a part of their graduate education can also apply
for a project to the university’s Scientific Research
Projects Division to carry out their studies.

ASTRONOMLARDAN BİLİM ÖLÇÜMÜ
ALANINDA ÖNEMLİ KATKI
A CONSIDERABLE CONTRIBUTION
FROM ASTRONOMERS TO THE FIELD
OF SCIENTOMETRY
YENİ BİR METRİK

A NEW METRIC

Bölümümüzden bir grup araştırmacı, herhangi bir
araştırma alanındaki araştırmacı ya da kurumların
yaptıkları
bilimsel
çalışmaların
kalitesinin
ölçülebileceği çeşitli yanlılıklardan literatürdeki
benzerlerine göre daha az etkilenen yeni bir metrik
geliştirdiler.

Group of researchers from our department developed
a new metric, which is mildly affected from various
biases with respect to the others in the literature, that
allows to measure the quality of a scientific outputs of
an individual researcher or an institution in any field
of research.

Bölümümüzden bir grup araştırmacı TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi’nin RTT150 teleskobu ve ona
bağlı çalışan TFOSC adlı algılayıcısıyla yürüttükleri
bir gözlem projesi sırasında yeni bir değişen yıldız
keşfetti. SDSS J164808.23+765802.5 adlı bu yıldız
yaklaşık 3 saatlik bir dönemle zonklama yapıyor,
yani şişip büzülüyor. Güneş’le benzer sıcaklıkta olan
bu yıldız gökyüzünde Kutup Yıldızı’nın da içinde yer
aldığı Küçük Ayı (UMi) takımyıldızında bulunuyor.

ÇEKİMSEL DALGALARIN
İLK GÖZLEMİ

A group of researchers discovered a new variable star
during an observational project conducted by the
TUBITAK National Observatory’s RTT150 telescope
and the detector named as TFOSC mounted on it. This
star called SDSS J164808.23 + 765802.5 is pulsating
for a period of about 3 hours, so it swells and shrinks.
This star, which is at a similar temperature to the Sun,
is located in the constellation of the Ursae Minoris
(UMi), which is located in the sky of the Polaris.

GW170817

Aralarında bölümüzden bir öğretim üyesinin de
bulunduğu bir grup bilim insan Evrende kütle çekim
dalgası (KD) üreten bir olayın elektromanyetik
bileşenini keşfettiler. 17 Ağustos 2017 tarihinde
NASA’nın Fermi uydusu ve Avrupa Uzay Ajansının
INTEGRAL
uydusu,
GRB170817A
olarak
adlandırılan zayıf bir gama-ışını “patlaması” (GRB)
tespit etti; aynı sırada gözlemevleri ALIGO ve Virgo
bu bölgede üretilen bir KD sinyali belirlediler. Bu
çok özel durum yalnızca Güneş’ten daha büyük
kütleli fakat sadece 20 km genişliğinde olan iki nötron
yıldızının çekirdeklerinin kaynaşmasıyla meydana
gelen ve bu olduğunda açığa birkaç saniye içinde
Güneş’in 10 milyar yıllık yaşamında üreteceğinden
daha fazla enerjiyi çıkaran bir GRB ile şiddetli bir KD
yayınlanmasına neden oldu.

FIRST GRAVITATIONAL
WAVE OBSERVATION

A group of scientists, including a member from
our department, discovered the electromagnetic
component of an event that generates gravitational
waves (GW) in the Universe. On August 17, 2017,
NASA’s Fermi and the European Space Agency’s
INTEGRAL satellites identified a weak gamma-ray
burst (GRB), referred to as GRB170817A. At the same
time, the observatories ALIGO and Virgo detected a
GW signal generated in this area. This very special
case is due to the fact that there is a GRB caused by
the merging neutron stars, which are as massive as the
Sun, but only 20 km in diameter and emit energies
more than the Sun can produce in a few seconds.
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Bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir
Ülkemizin ve Dünya’nın çeşitli yerlerinden bilimsel araştırma sonuçlarını paylaşmak üzere gelen
araştırmacılar bölümümüzde sık sık düzenlenen seminerlerle bilgi ve bulgularını aktarırlar. İlgi duyan tüm
öğrencilerimiz seminerlere davetlidir.
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BİLİM-TOPLUM
PROJELERİMİZ

OUR SCIENCE-SOCIETY
PROJECTS

Topluma karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle,
yalnızca araştırma ve öğretim faaliyetleri yürütmüyor
aynı zamanda bilim-toplum etkinliklerimizle
halkımıza doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Yıl
boyunca özellikle ilk, orta ve lise dengi okulların yaptığı
ziyaretler, halka açık haftalık ve aylık etkinliklerimiz,
Amatör Astronomlar Kulübü’nün Mayıs Etkinliği
ve son zamanlarda Gözlem Geceleri, Astronomi
Bölümünün halkla buluştuğu etkinlikler olmaktadır.
Son yıllarda yaz ve kış olmak üzere yılda iki kere
düzenlediğimiz Çocuk Üniversitesi programında
ise 7-14 yaş aralığındaki çocukların astronomiyle iç
içe yoğun bir hafta geçirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca,
zaman zaman meydana gelen önemli gök olaylarında
kapılarını herkese açan Astronomi Bölümü, özellikle
basılı ve görsel medyada da sıklıkla yer almakta ve
merak edilen konularda toplumu bilgilendirmektedir.

As a part of our community consciousness, we do not
just perform our research and educational activities,
but also try to provide our community with correct
information with our science-community activities.
There are multiple events during the year including
elementary, secondary and high school visits, weekly
and monthly events open to the public, the May
Activities of the Amateur Astronomers Club and
lately Observation Nights are the activities where the
Astronomy Department meets the community. In
the Children’s University which is held twice -during
the winter and summer- annually in the last few
years we provide an intense week for the children
which is intertwined with astronomy. Moreover, the
Astronomy Department, which opens its doors to
everyone during important celestial events takes part
in the press and visual media frequently and informs
the public on subjects people are curious on.
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A treasure that grows as you share knowledge
Researchers from various corners of our country and the world who visit us to discuss the results of their
scientific studies share their knowledge and findings in frequently held seminars in our department. All
interested students are invited to these.

TÜBİTAK DESTEKLİ
PROJELER

PROJECTS SUPPORTED BY
TÜBİTAK

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
projeleri kapsamında desteklenen ve İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Gözlemevi
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
düzenlenen “Teleskoplar, Bilimsel Dedektörler ve
Geleceğin Bilim İnsanları” Bilim Okulu, 10. ve 11.
sınıf lise öğrencilerine yöneliktir.

Telescopes, Scientific Detectors and Future Scientists”
Science School, organized by the Istanbul University
Science Faculty Astronomy and Space Sciences
Department and the Istanbul University Observatory
Application and Research Center supported by the
TÜBİTAK 4004 - Projects of Nature Education and
Science Schools are intended for the 10th and 11th
grade high school students .
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“GÖZLEM GECELERİ”
Astronomi ve gökyüzü meraklıları
buraya lütfen :)

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin, halka açık olarak ve
aylık periyotlarla düzenlediği “Gözlem Geceleri”
etkinliklerinde, astronomi ile ilgili sunumlar ve
havanın uygun olması durumunda teleskoplarla
gözlemler yapılmaktadır.
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“OBSERVATION NIGHTS”
Astronomy and Sky Enthusiasts Please
Come Here :)
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“MAYIS ŞENLİĞİ”

“MAY FEST”

In Istanbul University Observatory Application and
Research Center’s monthly, public “Observation
Nights” activities presentations on astronomy are
made and observations are performed if the weather
permits.
1991 yılında bölüm öğrencileri tarafından kurulmuş
olan Amatör Astronomlar Kulübü (AAK), sıklıkla
gerçekleştirdiği “Haftalık Etkinlikler”de üyelerine
teleskopla gözlem yapabilme ve teleskobu kullanabilme
fırsatı sunarak öğrencilerin astronomi alanında
gelişimlerine büyük destek olmaktadır. Halkın da
katılımına açık olan etkinliklerde gerçekleştirilen
popüler bilim sunumları ve teleskop ile yapılan
gözlemler ise geniş bir kitlenin amatör astronomi
konusunda bilinçlenmesini sağlamaktadır. Özellikle,
AAK’nin artık geleneksel hale gelmiş olan “Mayıs
Etkinliği”ne halkın her kesiminden her yıl binlerce kişi
katılmaktadır. Mayıs Etkinliği, özellikle İstanbul’daki
ilk ve orta dereceli okullar tarafından yoğun bir
ilgiyle takip edilmektedir. AAK, ayrıca TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi tarafından gerçekleştirilen Ulusal
Gökyüzü Gözlem Şenliği başta olmak üzere, Türkiye
genelinde gerçekleştirilen birçok gözlem şenliğine
ve astronomi etkinliğine destek vermektedir. Bu
etkinliklerde bölümün 20 ve 30 cm’lik iki seyyar
teleskobu kullanılmakta ve imkanı olmayan okullarda
öğrencilerin teleskoptan gözlem yapabilmeleri
sağlanmaktadır.

Established in 1991 by the department’s students, the
Amateur Astronomers Club holds frequent “Weekly
Activities” in which it provides important support
to its members by providing them observational
opportunities as well as a chance to use a telescope,
therefore developing them in the field of astronomy.
During these public events presentations on popular
science and observations performed with a telescope are
helping a large part of the community to be more aware
of amateur astronomy. Especially the now traditional
“May Activities” of the Amateur Astronomers Club
is being attended by thousands of members of all
segments of the public. The May Activities are closely
followed by elementary and secondary schools 59
especially. The Amateur Astronomers Club supports
many observation festivals and astronomical activities
in Turkey, particularly the National Observation
Festival held by TÜBİTAK National Observatory. The
club’s 20 cm and 30 cm portable telescopes are used in
these activities and students who lack observational
opportunities are provided with the means.

amatorastronomlarkulubu.com
twitter.com/Official_AAK
facebook.com/amatorastronomlarkulubu
instagram.com/officialaak
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Geçmişi Unutmadan Geleceğe Yürüyoruz

We Walk to the Future without Forgetting the Past

Mezunlarımızla iletişim halinde olabilmek için çeşitli sosyal medya platformlarında gruplar
kurulmuş, bölüm web sitesi kanalıyla mezunlar listesi oluşturulmuştur. Birincisi 14 Mayıs 2016
ve ikincisi 14 Mayıs 2017’de düzenlenen mezunlar günü etkinliklerine çok sayıda mezunumuz
aileleriyle birlikte katılmış, Bölümümüzle ve eski arkadaşları ile bağlarını tazelemişlerdir.

In order to keep in touch with our graduates, groups have been established in various social
media platforms, a list of graduates was formed. Graduates’ Day was organized firstly on the
4th of May, 2016 and secondly on the 14th of May, 2017 with ample abundance of our graduates
and their families who share the common feeling of the joy of exploring the Universe.
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Paphiopedilum sp., Orkide (AHBB
Seraları),
Orchid (AHBG
Greenhouses)
İstanbul
Üniversitesi
Fen Fakültesi
(Fotoğraf / Photo by: Prof. Dr. Thomas Sawidis)
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Biyoloji Bölümü
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Department of
Biology

TÜRKİYE’NİN İLK BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
The First Biology Department of Turkey
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Bölüm Başkanı / Head of Department
Prof. Dr. Mahmut Çalışkan
1933 Üniversite reformları ile kurulan Biyoloji
Bölümü, yurt dışından gelen Prof. Dr. Andre Naville,
64 Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig, Ord. Prof. Dr. Alfred
Heilbronn ve Ord. Prof. Dr. Leo Brauner gibi ünlü
bilim adamlarının katkılarıyla yeniden yapılanmıştır.
Bölümün modern cihazlarla donatılmış çok sayıda
araştırma laboratuvarı, çok sayıda bitki türünün
bulunduğu bir Botanik Bahçesi vardır. Bölümümüz
Türkiye’nin en eski herbaryumuna, Zooloji ve
Hidrobiyoloji müzelerine sahiptir. Ürettiği evrensel
nitelikte bilgiyle, eğitim-öğretim ve araştırma
alanlarında uluslararası düzeyde kabul gören öncü bir
bölüm olmayı hedeflemektedir.

Prof. Dr.
Andre Naville

Ord. Prof. Dr.
Kurt Kosswing

Department was established by 1933 university
reform and restructured by the contributions of Prof.
Dr. Andre Naville, Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig, Ord.
Prof. Dr. Alfred Heilbronn and Ord. Prof. Leo Brauner.
Departments’ research laboratories are equipped with
modern appliances and it has a botanical garden
where contains large number of plant species. The
Department owns Turkey’s oldest Herbarium,
Zoology and Hydrobiology museums. We aim to be a
pioneer department and internationally recognized in
the fields of education and research by our universal
knowledge.

Ord. Prof. Dr.
Alfred Heilbornn

Ord. Prof. Dr.
Leo Brauner
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Musa sp.
Muz Çiçeği (AHBB Seraları), Banana Flower (AHBG Greenhouses)
(Fotoğraf /Photo by: Uzm. Biyo. Nurbir G. Kürüm, MSc)
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2016-2017 Fen Fakültesi Mezuniyet Töreni
Biyoloji Bölüm Başkanı ve Yardımcıları, Öğretim
Üyeleri ve öğrencilerle birlikte...

2016-2017 Faculty of Science Graduation
Ceremony
Chairperson and Vice chairpersons of Biology
Department together with the
Academics and students...

Anabilim Dalları:

Divisions:

Genel Biyoloji Radyobiyoloji Bilim Dalı
Zoloji Botanik Hidrobiyoloji
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
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Biyoloji Bölümü 6 Anabilim Dalı içerir: Genel
Biyoloji, Zooloji, Botanik, Hidrobiyoloji, Temel
ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji.
Biyoloji Bölümü’nde 53 Öğretim Üyesi ve 56 Yardımcı
Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Bölüm aynı
zamanda 6 Lisansüstü program yürütmektedir.

Biology Department consists of 6 Divisions: General
Biology, Zoology, Botany, Hydrobiology, Basic and
Industrial Microbiology, Molecular Biology. 53
Academics and 56 Assistants take place in the Biology
Department. There are also 6 post-graduate programs
in the department.

Mezunlarımız
lisansüstü
eğitimlerini
sürdürebilmelerinin yanı sıra, nükleer araştırma, deniz
bilimleri ve su ürünleri araştırma merkezlerinde; özel
araştırma enstitüleri ve adli tıpta; tıp fakültelerinin
histoloji, embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyoloji,
biyokimya, mikrobiyoloji ve onkoloji dallarında;
tüp bebek laboratuvarlarında; botanik bahçelerinde;
gıda, tarım ve hayvancılık, çevre ve şehircilik, orman
ve su işleri, sağlık, milli eğitim bakanlıklarında;
belediyelerin sağlık ve çevre ile ilgili bölümlerinde;
özel sağlık kuruluşlarında; kimya, ilaç ve gıda
sektörlerinde; özel eğitim kurumlarında iş olanakları
bulabilmekte ve ayrıca kamu kuruluşlarında biyolog
olarak görev yapabilmektedirler.

Our graduates can pursue their postgraduate studies,
as well as they can find job opportunities as a biologist
in nuclear research, marine science and fisheries
research centers; private research institutes and
forensic medicine; histology, embryology, physiology,
medical biology, biochemistry, microbiology and
oncology areas in the medical faculties; in vitro
fertilization laboratories; botanical gardens; ministries
of food, agriculture and livestock, environment
and city planning, forestry and water management,
health, national education; health and environment
related sections of the municipalities; private health
institutions; chemical, pharmaceutical and food
sectors; private education institutes and public
institutions.

General Biology Radiobiology Subdivision
Zoology Botany Hydrobiology
Basic and Industrial Microbiology
Molecular Biology
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ve rehabilitasyonunda yer aldık. Son sözlerimde yine
arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum.. Üniversitenin
ilk haftasında buz patenine gidip, ardından
Kelebekler Vadisine kadar onlarla gezmeseydim
belki de okuluma bu denli aşık olmayabilirdim.
Ayrıca hafta sonu demeden tüm alçakgönüllülüğüyle
etkinliklerimize katılan hocalarıma sonsuz teşekkür
ederim. Gerçekten bu üniversiteden mezun olduğum
için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.

Deneyimin tarihle buluştuğu, Türkiye’nin
bu en köklü Biyoloji Bölümü‘nde öğrenci
olmak büyük mutluluk…
It is a great pleasure to be a student in this
most prominent Biology Department of
Turkey, where experience meets history...
Tuğçe AĞBA SEVENCAN
Doktora Öğrencisi
PhD Student
“İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Lisans Programı’ndan 2010 yılında mezun oldum.
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Programı’nda Yüksek
68 Lisansa başladım ve Erasmus Programı ile Orléans
Üniversitesi Fransa’ya giderek tez konumla ilgili
deneysel çalışmalarımı tamamladım. Tezimi bitirdikten
sonra Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde Uzman
Biyolog olarak işe başladım. 703 bitki türünün
yetiştirildiği tıbbi bitkiler bahçesi, türlerin Latince
isimleri, familyaları, teşhis özellikleri, tıbbi özellikleri,
geleneksel özellikleri, ürün eldeleri, drogları ve daha
birçok özelliklerini öğrenmemi sağladı. Türkiye’nin
ilk tıbbi bitkiler bahçesinde çalışmanın verdiği
sorumlulukla türlerin tohumlarını tanıma, hasat etme
ve muhafaza etme gibi konularda bilgi sahibi oldum.
Arazi çalışmaları, herbaryum örneği toplama ve
hazırlama alanlarında birebir uygulama yapma fırsatı
buluyorum. Hem yetişkin hem de çocuklara yönelik
çeşitli eğitimlerin düzenlendiği bahçede biyoloji
bilgilerim ile birçok alanda eğitmenlik yapabiliyorum.
2014 yılında Doktora eğitimime başlamam sebebi ile
gerek arazi gerekse laboratuvar çalışmaları için birçok
akademisyen ile tanışma fırsatı bulduğum bahçede
uçucu ve sabit yağ çıkarma, sabun, kolonya, krem,
tentür yapımı gibi alanlarda ve analiz kısımlarında
da görev alabilmekteyim. Uzman Biyolog olarak yer
aldığım tıbbi bitkiler bahçesinde mesleğimin birçok
alanında aktif olarak çalışabildiğimi ve kendimi
geliştirebildiğimi düşünüyorum.
Saygı ve sevgilerimle…

I graduated from Istanbul University Faculty of Science
Biology Department Undergraduate Program in 2010.
Same year I started to Master Program in Istanbul
University Institute of Science Biology Department
Botany Division and visited Orleans University
(France) with Erasmus Student Exchange Program
to run the experimental work related to my thesis.
After I have completed my thesis I started working
in Zeytinburnu Medical Plant Garden as an expert
biologist. 703 different plant species in this garden led
me to learn their Latin names, families, diagnostic and
medical features, traditional properties, offsprings,
drogs and many more information about the plants.
With the responsibility of working in Turkey’s first
Medical Garden I had to learn about seed recognition,
harvesting and keeping seeds safe. My work with
herbarium gave me a first-hand opportunity to collect
samples and prepare them.
Medical Garden has courses which I attend as a teacher
and educate both adults and kids in various subjects
with my biology knowledge. I started to my Doctoral
research in 2014 and with that I got a opportunity to
meet many academicians because of my work in field
and the laboratory. I also got a chance to participate
in oil extraction, soap, cologne, cream, tincture
production and analysis. As an expert biologist I think
that my work in Medical Garden is something that I
can improve myself and work actively in many fields
related to my field.
Sincerely...

Freddy Can IGIEBOR
Lisans Mezunu
BSc Graduate
Benim için 4 yıllık ihtisas veren bir kurumdan çok
daha fazlası, evim olarak nitelendirebileceğim bir
bölüm olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldum.
Hayatımın en telaşlı, en gergin günlerini de, en
çok kahkaha attığım günlerini de muhtemelen
bu bölümde yaşadım. Hayatıma ve de akademik
kariyerime yön veren hocalarımla ve yaşam boyu
kesinlikle kopacağını düşünmediğim dostlarımla
da yine bu bölümde tanıştım. Kısacası bu bölümde
unutulmaz günler geçirdim. Eğer bu satırları okurken
beyin fonksiyonlarınızın nasıl çalıştığını, bir bitkinin
nasıl çiçek açtığını ve bir bakterinin nasıl sizi hasta
ettiğini merak etmiyorsanız bu bölüm kesinlikle size
göre değildir. Biyoloji Bölümü’nün ilk 3 yılında farklı
disiplinlerden dersler gördük (sistematik, ekoloji,
genetik, mikrobiyoloji vb). Son senede ise farklı alt
dallarda özelleşmiş küme derslerini aldık. Ben Bitki
Biyoteknolojisi alanından mezun oldum. Kümemiz
4 kişiden oluşuyordu ve hocalarımızla birlikte bir
aile gibiydik. Derslerin çoğunu hocaların odasında
işlerdik ve bizleri çaylar, kurabiyeler ile karşılarlardı.
Üniversitedeki hocalarım, aldığım eğitim ve özgürce
deney yapabiliyor olmam gerçekten de harikaydı.
Olmazsa olmaz diyebileceğim “arazi çalışmalarından”
da söz etmek istiyorum. Soğuk kış günlerinde
ellerimizde kalemler, defterler ile tepelere tırmanıp
araştırma yaptığımız oldu. Çevre Koruma Kulübü ile
Burdur Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde 10
gün süreyle -18 °C ‘da kamp yapıp, avcılar tarafından
yaralanmış envai çeşit hayvanın pansuman, yemleme

I graduated from Istanbul University Faculty of
Science Biology Department Undergraduate Program
in 2016, which I can qualify as home because it
is more than a just 4 year university for me. I have
probably experienced the most fussy, tense and the
most funny days of my life which I laughed the most.
I’ve also met with my beloved friends which I think I
would never cut out of my life, also the teachers which
shaped my path to my academic carrier. Shortly
I had days I can never forget in this department. If
you are not curious about how your brain functions
work while you are reading these lines, how flowers
bloom, how bacteria make you sick, this is definitely
not the right department for you. In the first 3 years 69
of Biology Department we attended to various fields
of biology classes. (Systematic, Ecology, Genetics,
Microbiology etc.) But last year was different because
we choose specialized field classes. My field was Plant
Biotechnology. Our group was just 4 persons and we
were like family with teachers. We attend to classes
in teachers room and they were welcoming us with
teas and cookies all the time. It was really great to be
able to experiment freely and being with these great
teachers. I also would like to talk about ‘’field work’’
which is a necessity for me. During the cold winter
day researches we still manage to climb up to a hill
with our hands full of pencils and notebooks. With
Environment Club we have gone to Burdur Wildlife
Protection and Rehabillitation Center for 10 days of
work at -18°C camping and rescuing different animals
which are wounded by hunters. I want to talk about
my new friends while getting close to end. Maybe
if we were not gone to ice skating then to ‘’Valley of
Butterflies’ with them I wouldnt be in love with my
university that much. Also I want to say thanks to my
teachers for attending to our events without saying
‘’But its weekend!’’. I really feel special for graduating
from this university.
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Hacettepe Üniversitesi (Ankara) öğrencisiyim.
İstanbul Üniversitesi her zaman hayranlık duyduğum
bir Üniversite olmuştur. Farabi programı burada
okuma hayalimi gerçekleştirecek fırsatı bana sundu.
Geldiğim ilk günden itibaren oldukça ilgili ve güçlü
akademik kadrosu, modern araştırma laboratuvarları
ile yüksek kalitede eğitim verildiğini gördüm. Ayrıca,
çok sayıda bitki türünü barındıran ve harika bir
İstanbul manzarası sunan Alfred Heilbronn Botanik
Bahçesi’ne sahip, şehrin merkezinde bulunan ve tarihle
iç içe bir Fakülte konumu nedeniyle burada okumanın
gerçek bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum.

bitki yetiştirme odası ve seralara sahip. Böylece
öğrenciler teorinin yanında pratik de kazanabilmekte.
Genel olarak Erasmus Projesini İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde yapma fırsatını
elde ettiğim için mutluyum, özellikle böyle yardım
etmeye ve destek vermeye istekli Profesörler ve
öğrenciler ile beraber olduğum için. Herkesi İstanbul
Üniversitesini ziyaret etmeye teşvik ediyorum!
Teşekkürler…

Felix SCHÄUFLER
Erasmus Öğrencisi
Erasmus Student
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Üniversitesine
Almanya,
Hamburg
Üniversitesinden Erasmus Projesi ile geldim.
İstanbul’u seçtim çünkü beni kendine çeken bir
büyüsü vardı, düşünsenize iki kıtanın birleştiği bir
şehir! İstanbul sadece büyük bir şehir değil adeta
küçük bir evren. İstanbul inanılmayacak derecede
farklı insana, kültüre ve güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
İstanbul’a ilk vardığım günlerde şehrin çok üzerime
geldiğini hissettim, o kadar çok farklı insan ve taşıt
türü var ki; vapurlar,taksiler, tramvaylar, metrolar,
otobüsler. Ama üniversite ile bağlı olan metro hattını
ve ana rotamı şehrin boyutuna ragmen hızlıca
öğrendim Botanik Anabilim Dalı size İstanbuldaki
en güzel yerleri sunmakta! ‘Alfred Heilbronn Botanik
Bahçe’si bir çok bitki türüne ev sahipliği yapmakta ve
unutamayacağınız bir manzaraya sahip. Bu sakin ve
sessiz yerden direk olarak İstanbul’u görebilirsiniz,
Haliç’in Boğaz ile birleştiği etkileyici manzara. Daha
fazla bahsedersek Biyoloji Bölümü size geniş bir
müfredat aralığını İngilizce olarak sunmakta. Dersler
İngilizce olduğu için bir çok yabancı ve yerli öğrenci
ile tanıştım. Biyoloji Bölümü ayrıca size Profesörlerle
direkt ve kişisel bir iletişim olanağı sağlamakta.
Botanik Anabilim Dalı bir çok laboratuar, deneysel

I study in Hamburg University (Germany) and I came
to Istanbul University as an Erasmus student. I chose
Istanbul because it had some magic attraction to me, a
city where two continents meet! Istanbul is not just a
big city, it’s a micro Universe. There is an unbelievable
diversity of people, cultures and of beauty. As I arrived
in Istanbul I was overwhelmed in the first days by the
city itself, endless streams of people and all different
vehicles; ferries, taxis, tramways, metros and busses.
But quickly one learns the main transportation routes
and the University is connected with the metro, so a
structure can be found fast compared to the size of the
city itself.
Division of Botany in Biology Department offers
one of the most beautiful spots to you in Istanbul!
‘Alfred Heilbronn Botanical Garden’ with plenty of
different plants and a view you will never forget. You
can see from this calm and quiet place directly into
heart of Istanbul, where the Golden Horn meets the
Bosphorus, definitely a stunning place. Moreover,
Biology Department offers a wide range of interesting
and interdisciplinary courses in English language.
Because the courses are held in English I have met
many international and local students at the same
time. Biology Department also offers you a direct and
personal relationship to the Professors. Division of
Botany has several laboratories, experimental plant
growth rooms and greenhouses where the students
are able to gain some practical experience beside
the theory. Overall, I am very happy that I had the
opportunity to do my Erasmus at Istanbul University,
Faculty of Science, Biology Department and especially
that the Professors and the students were always
willing to help and support! So, I just can encourage
anyone to visit the Istanbul University!
Thanks.

Enis AYDEMİR
Farabi Öğrencisi
Farabi Student

İstanbul Üniversitesi’nde Farabi öğrencisi olmanın
benim için kesinlikle muhteşem bir deneyim
olduğunu söyleyebilirim.

I’m a student of Hacettepe University, Ankara. Istanbul University was a school I always admire. Farabi Exchange
Program was the opportunity for my dream of getting an education in Istanbul University. From the first day I
came, I saw the most caring and strong academic staff, modern research labs with high quality education.
I also think it is a real privilege to study here because of the fact that it is located in the center of the Istanbul
mixed with history and the Alfred Heilbronn Botanical Garden, which hosts various plant species and offers a
great landscape of Istanbul.
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I can definitely say that being a Farabi Student Exchange in Istanbul University is a great experience.
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Araştırma
Genel Biyoloji Anabilim Dalı’ndaki, Hücre ve Tümör
Biyolojisi Çalışma Grubu; hücre, kanser, diyabet
rejenerasyon ve deneysel modeller üzerinde çeşitli
ajan veya ilaçların etkileri ile iyon kanalları aracılı
olarak metastazın engellenmesi araştırmalarını
yürütmektedir. Bu in vitro ve in vivo çalışmalar,
kanser araştırmalarına önemli katkılar sağlamaktadır.
Radyobiyoloji Bilim Dalında kromozom kararsızlığı
ve radyoduyarlığı, biyolojik dozimetri, bitki
mutantlarının eldesi, moleküler ve biyokimyasal
tiplendirilmesi, moleküler
kanser biyolojisi,
biyomoleküler teknoloji, radyoekolojik çalışmalar ile
araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Research
The main researches in General Biology Division focus
on the effects of various agents or drugs on cell, cancer,
diabet, regeneration and experimental models and
prevention of metastasis via ion channels in Cell and
Tumor Biology Working Group. These in vitro and in
vivo studies provide important contributions to cancer
research. Research activities related chromosomal
instability and radiosensitivity, biological dosimetry,
obtaining of plant mutant, molecular and biochemical
identification, molecular cancer biology, biomolecular
technology and radioecological studies are carried on
in Radiobiology subdivision.

Hücre ve Tümör Biyolojisi çalışma grubunda in vitro
ve in vivo çalışmalardan örnekler ile dokulardaki
hasar ve iyileşmenin değerlendirilmesi.

Kök Hücre ve Biyomoleküler Teknoloji Araştırma
Grubu tarafından gerçekleştirilen temel araştırmalar;
nanoteknolojik ilaçlar ve hücresel inhibitörler
kullanarak, kanser kök hücrelerini hedeflemek,
meme kanseri ve jinekolojik kanserlerin yeni tedavi
seçeneklerini geliştirmek yönündedir.
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Cell and Tumor Biology Working Group: Examples of
the in vitro and in vivo studies & evaluating of damage
and improvement in tissue.
Radyoekoloji
Laboratuvarında biyokinetik
deneyi: Manila kum midyesinde radyonüklidlerin
ve metallerin yakın gelecek pH koşullarında
biyobirikimi.
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Main research fields carried out by Stem Cell
and Biomolecular Technology Research Group is
development of new treatment options of breast and
gynecological cancers by targeting cancer stem cells
using nanotechnological drugs and cellular inhibitors.

Biokinetic experiment in Radioecology Laboratory:
Bioaccumulation of radionuclides and metals in
Manila clam in near future pH conditions.

Kromozom
kararsızlığı ve
radyoduyarlığı ile
kanser ve yaşlanma
arasındaki ilişkinin
anlaşılmasına yönelik
çalışmalar.

Studies towards
understanding
the relationship
of chromosomal
instability and
radiosensitivity with
cancer and aging.

Doku kültüründe Apoptotik HeLa hücrelerinin
floresan mikroskobu görüntüleri

Moleküler Radyobiyoloji ve Bitki Biyoteknolojisi
Laboratuvarında gerçekleştirilen in vitro
çalışmalardan örnekler.

IAEA Projesi kapsamında kurulan
Radyobiyoloji ve Bitki Genomik
Laboratuvarında SSR-PCR Analizi.

Moleküler
Araştırma

Fluorescence microscopy images of apoptotic HeLa
cells in tissue culture

Examples of the in vitro studies in Laboratory of
Plant Biotechnology.

SSR-PCR Analysis in Molecular Radiobiology
and Plant Genomic Research Laboratory which is
established by IAEA Project.
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Zooloji Anabilim Dalı’nda hayvan fizyolojisi,gelişim
biyolojisi, sistematik ve moleküler hücre biyolojisi
alanları kapsamında zoocoğrafik dağılım, ornitolojik
fauna, moleküler filogeni, koruma genetiği, gen
kaynaklarının belirlenmesi, ostracod sistematiği
makro bentik omurgasız fauna çalışmaları, kanser
biyolojisi, nörobiyoloji, omurgalı hayvanların
dokularında hormon reseptörlerinin yerleri ve hormon
üreten hücrelerin belirlenmesi, doku analizleri, üreme
hücreleri üzerine agonist ve antogonist etkileri,
reseptörlere bağlanma seviyeleri, hormon inhibisyon
ve indüksiyon yolları, in vivo ve in vitro fizyolojik
çalışmalar yürütülmektedir.

Istanbul University Faculty of Science

The main researches focus on animal physiology,
developmental biology, systematics and molecular cell
biology, as well as subtopics of ornithological fauna
identification, molecular phylogeny, conservation
genetics, determination of genetic resources,
systematics of ostracodes, benthic macro-invertebrate
fauna studies, cancer biology, neurobiology,
determination of hormone producing cells, receptors
and hormones in the tissues of vertebrate animals,
analysis of histological examinations of various
animal tissues, the agonist and antagonist effects of
developmental cells, receptor binding, inhibition
and induction paths of the hormones, different
experimental in vivo and in vitro physiological studies.

Sitrininin sitotoksik etkilerinin in vitro araştırılması.
In vitro investigation of the cytotoxic effects of citrinin.

74

75
Botanik Anabilim Dalı’nda çevre biyolojisi, bitki
ekolojisi ve fizyolojisi, bitki biyoteknolojisi, bitki
sistematiği, bitki morfolojisi ve anatomisi gibi temel
konular çerçevesinde araştırmalar yürütülmektedir.
Çevre ve Enstrümental Analiz, Bitki Biyoteknolojisi
ve GDO, Moleküler Analiz, Bitki Doku Kültürü,
SEM Görüntüleme Laboratuvarları, Bitki Yetiştirme
Odaları ve birçok önemli bitki türünün bulunduğu
Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi ile Herbaryum
bulunmaktadır.

35 saatlik C. nigrofasciatum (balık) embriyosu.
C. nigrofasciatum (fish) embryo on the 35th hour.

The main research areas in Botany Division are
environmental biology, plant ecology and physiology,
plant biotechnology, plant systematics, plant
morphology and anatomy. Botany Division includes
Environmental and Instrumental Analysis, Plant
Biotechnology and GMO, Molecular Analysis, Plant
Tissue Culture, SEM Imaging Laboratories, Plant
Growth Chambers; Alfred Heilbronn Botanical
Garden with many important plant species and
Herbarium.
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Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim
Dalında akuatik, endüstriyel mikrobiyoloji, gıda ve
çevre mikrobiyolojisi konuları yanında su kirliliği,
biyofilm, immünoloji, antimikrobiyal ajanlar,
mikoloji, mikrobiyal korozyon, amipler konularında
araştırmalar yapılmaktadır.

Research in Basic and Industrial Microbiology
Division focuses mainly on aquatic, industrial and
food microbiology, as well as water pollution, biofilms,
immunology, antimicrobial agents, mycology,
microbial corrosion, amoebas.

Mavi dünyaya yolculuk…
Journey to the blue world...
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, planktonik
organizmalar, bentik omurgasızlar, ihtiyoplankton,
deniz ve tatlı su balıkları, deniz ekolojisi ve kirliliği
üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Plankton
Kültürü Laboratuvarı deniz sedimanında bulunan
dinoflagellat kistlerinin üretimi ile ilgili Türkiye’deki
ilk laboratuvardır. Sedimanda bu kistlerin neler
76 olduğunun belirlenmesi ve bu laboratuvarda kültüre
alınarak canlı hücreye dönüştürülmesi gelecekte
denizlerimizde oluşabilecek sorunları engellemede
büyük önem taşımaktadır.

Researches on planktonic organisms, benthic
invertebrates, ichthyoplankton, marine and fresh
water fish, marine ecology and pollution are being
carried out in the Division of Hydrobiology. Plankton
Culture Laboratory is the first one in Turkey for the
production of dinoflagellate cysts found in marine
sediment. Determining what these cysts in sediment
are and cultivating them in this laboratory is of great
importance in preventing future problems that may
occur in our seas.
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Su borusu kesitinden eküvyonla mikrobiyal biyofilm kazırken
Microbial biofilm removal by swab from pipe segment

Faz kontrast mikroskobunda sporlu
Desulfosporosinus bakterileri
Dinoflagellat kistinin kültürde
vejetatif evreye dönüşümü

Kültüre alınan planktonik organizmalar
Culturing planktonic organisms

Transformation of Dinoflagellate cyst to vegetative stage in
culture

Desulfosporosinus bacteria under phase
contrast microscope
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Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma
Laboratuvarlarında diyabet, gastrointestinal
sistem ve solunum sistemi gibi hastalıklarda
ve kanserde etkili moleküler mekanizmalar
ile bu hastalıkları önleyici yeni terapötiklerin
keşfine yönelik araştırmalar yapılmaktadır.
Laboratuvarlarımızda in vivo deneysel
modeller (Diyabet, Hiperlipidemi, Gastrik
Mukozal Hasar, Ülseratif Kolit, İskemiReperfüzyon, Hiperoksi, Fibrozis, Amfizem
v.b.) ile insan sağlığına yönelik hücre ölüm,
hasar ve onarım mekanizmaları ve in
vitro olarak kanser hücre soylarında hücre
ölüm mekanizmaları moleküler düzeyde
araştırılmaktadır. Apoptoz, nekroz, hücre
çoğalması, doku rejenerasyonu, çeşitli
büyüme faktörleri, integrinler ve sitokinler
ile ilişkili sinyal yolakları, glikobiyoloji:
lektin-karbonhidrat etkileşimleri ve bazı
moleküllerin antikanser aktiviteleri üzerinde
78 moleküler çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca, Primer Hücre Kültürü ve Kök Hücre
çalışmaları kapsamında Diyabet Araştırma
Grubu (DAG), diyabet hastalığının tanısı
ve terapötik/hücresel tedavisine yönelik tek
hücre/ikili eş kültür uygulamaları ile moleküler
biyolojik araştırmalar

In Molecular Biology research laboratories,
we are searching for discovery of novel
therapeutics and the molecular mechanisms
which are effective on some diseases such as
diabetes, gastrointestinal system, respiratory
system and cancer diseases. In these
laboratories, molecular mechanisms of cell
death, damage and repair for human health
are investigated by both in vivo experimental
models (Diabetes, Hyperlipidemia, Gastric
Mucosal Damage, Ulcerative Colitis,
Ischemia Reperfusion, Hyperoxia, Fibrosis
and Emphysema etc.) and in vitro in cancer
cell lines. Molecular researches are still
being processed on signal pathways related
with apoptosis, necrosis, cell proliferation,
tissue regeneration, various growth factors,
integrins and cytokines, glycobiology: lectin–
carbohydrate interactions and anticancer
activities of some molecules. Moreover
diabetes research group is going on primary
cell culture and stem cell researches for
diagnosis and therapeutic/cellular treatment
of diabetes through single/co-culture
applications.

Primer hücre kültürü laboratuvarında hücre kültürü Moleküler biyoloji laboratuvarında protein yükleme.
deneyleri.
Protein loading in molecular biology laboratory.
Cell culture experiments in primary cell culture
laboratory.
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Kütüphane Library
Biyoloji Bölümü Kütüphaneleri kapsamındaki
Zooloji Kütüphanesi yaklaşık 5,000 adet kitap,
50’si sirkülasyonda olmak üzere 275 adet süreli
yayın; Botanik Kütüphanesi ise yaklaşık 2,700
adet kitap, 10’u sirkülasyonda olan 415 adet
süreli yayınla araştırmacılara ve öğrencilerimize
inceleme ortamı sunmaktadır. Biyoloji Bölümü
binasının yeniden inşaa edilmesi nedeniyle
Zooloji Kütüphanesi geçici bir süre hizmet
verememektedir..
Biology
Department
Libraries
provide
opportunity for researchers and students with
about 5,000 books in the Library of Zoology, 275
periodicals where 50 of them are in circulation;
and around 2,700 books, 415 periodicals where
10 of them are still in circulation in the Library of
Botany. Due to the reconstruction of the Biology
Department’s building, Library of Zoology
cannot serve temporarily.
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Biyoloji Bölümü Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi
Alfred Heilbronn Botanical Garden, Department of Biology
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Iris sp., Süsen (AHBB), Iris (AHBG)
(Fotoğraf /Photo by: Uzm. Biyo. Nurbir G. Kürüm, MSc)

AHBB’nin Genel Görünüşü, General View of AHBG
(Fotoğraf /Photo by: Prof. Dr. Gülriz Bayçu)

Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, Ord. Prof.
Dr. Alfred Heilbronn ile kendisine büyük
destek veren Ord. Prof. Dr. Leo Brauner
ve bahçe uzmanlarının katkılarıyla 1935’te
kurularak hizmet vermeye başlamıştır.
Bitki koleksiyonlarının güzel bir peyzaj
içerisinde sergilenmesi, endemik bitkilerin
korunması, öğrencilerin eğitilmesi ve bilimsel
araştırma etkinliklerinin yürütülmesi üzerine
odaklanılmıştır. Bahçemiz, Fen Fakültesi
tarafından yürütülen akreditasyon çalışmaları
kapsamında yer almaktadır.

Alfred Heilbronn Botanical Garden was
established and began operating in 1935
with contributions from Ord. Prof. Dr. Leo
Brauner who supported Ord. Prof. Dr. Alfred
Heilbronn in arranging the garden with
garden curators. The garden has focused
on developing one of the largest plant
collections displayed within the beautiful
landscape, protecting endemic plants,
educating students and conducting research
activities. Our garden is also included in the
accreditation work carried out within the
scope of the Faculty of Science.
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Cedrus sp., Sedir Ağacı (AHBB), Cedar Tree (AHBG)
(Fotoğraf /Photo by: Prof. Dr. Gülriz Bayçu)
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Bitki Yetiştirme Odaları
Plant Growth Chambers
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Taş Bahçe (AHBB), Rock Garden (AHBG)
(Fotoğraf /Photo by: Uzm. Biyo. Nurbir G. Kürüm, MSc)
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Coffea sp., Kahve Ağacı (AHBB Seraları)
Coffee Tree (AHBG Greenhouses)

(Fotoğraf /Photo by : Uzm. Biyo. Nurbir G. Kürüm, MSc)
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ISTF Herbaryum
Herbarium Facultatis Scientiarum Universitatis Istanbulensis

(Fotoğraflar /Photos by : Uzm. Biyo. Nurbir G. Kürüm)

Kurutulmuş bitki örnekleri saklanmaktadır. Index
Dried plant specimens are stored. Member of Index
Herbariorum üyesidir ve dijital veri bankası
Herbariorum and has a digital database.
bulunmaktadır.
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Zooloji Koleksiyonu
Zoology Collection

Zooloji Koleksiyonu, sergi ve koleksiyonların
bulunduğu iki alandan oluşmaktadır. Sergi
bölümünde 1500’ü böcek olmak üzere yaklaşık
2034 tür sergilenmektedir. Sergilenen türler, Türkiye
faunasıyla sınırlı olmayıp farklı kıtaları temsil eden
örnekleri de içermektedir.

Zoological Collection consists of two areas where
exhibitions and collections are held. There are
about 2,034 species including 1,500 insects in the
exhibition area. The exhibited species are not limited
to the fauna of Turkey but also include examples
representing different continents.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Hidrobiyoloji Koleksiyonu
Hydrobiology Collection

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda oluşturulan İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Koleksiyonu
günümüzde deniz ve iç sularımızda bulunan canlı
türlerinden örneklerin saklandığı bilimsel bir
koleksiyon olarak hizmet vermektedir. Deniz ve iç
sularımızdan elde edilen 500’e yakın balık türü ile
86 ülkemizin en önemli balık koleksiyonlarından birine
sahiptir. Koleksiyonumuzda 10 balık türüne ve 4
omurgasız türüne ait holotip korunmaktadır. Ayrıca
omurgasız gruplarından bivalv ve gastropodlara ait
çok zengin koleksiyonlar da bulunmaktadır.

Etkinlikler
Activities

Makro-fotoğraf Sergisi
Macro Photography Exhibition
Prof. Dr. Thomas Sawidis & Prof. Dr. Michael
Moustakas

Istanbul University Faculty of Science Hydrobiology
Collection contains different animal species,
collected from our seas, which also serves as a
scientific collection. The IUSHC now possesses the
largest and best maintained marine fish collection in
Turkey with 500 fish specimens. Our museum has 10
fish and 4 invertebrate holotypes. Besides, there are
rich collections of bivalve and gastropods from the
oceans.

İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Dergisi
I.U.Faculty of Science Journal of
Biology
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Fizik Bölümü
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Department of
Physics

TÜRKİYE’NİN İLK FİZİK BÖLÜMÜ
The First Physics Department of Turkey

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Ülkemizin en büyük ve en köklü Fizik bölümünde eğitim almak istiyorsanız, 900 öğrencisi ve
70 öğretim elemanı ile İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü doğru adres.

Istanbul University Faculty of Science

Geniş akademisyen kadrosu, çağdaş laboratuvarları ile
uluslararası düzeyde eğitim olanağı...
With its extensive academic staff and its modern laboratories, Physics Department offers
an opportunity for education at an international level...

If you would like to obtain your degree at the largest and the oldest Physics Department of our
country, then Istanbul University Physics Department, with its 900 students and 70 faculty
members, is the right choice.
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Bölüm Başkanı / Head of Department
Prof. Dr. Suat ÖZKORUCUKLU

1911 yılında Darülfünun’un Fünun (Fenler)
Şubesinde Matematik ve Doğa Bilimleri
kapsamında eğitim faaliyetlerine başlayan ve
1933 Üniversite Reformu ile Fizik Bölümü
adını alan Bölümümüz ülkemizin ilk Fizik
Bölümüdür.

Our department, which began its educational
activities in 1911, as part of Mathematics and
Natural Sciences at the Fünun (Sciences)
Branch of Darülfünun (University) and which
was named the Physics Department by the
University Reform of 1933, is the first Physics
Department of our country.

Tarihi bir dokuya sahip olan yerleşkemizde,
Atom Fiziği, Kozmoloji, İnce Film Fiziği
Nanoteknoloji, Parçacık Fiziği, Kaotik
sistemler, Yarıiletkenler, Nükleer Fizik gibi pek
çok alanda kaliteli bir eğitim verilmektedir.

On our historical campus, a wide range of
research on Atomic Physics, Cosmology,
Thin Film Physics, Nanotechnology, Particle
Physics, Chaotic systems, Semiconductors
and Nuclear Physics is conducted along with
the high quality education given.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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17 Profesör, 17 Doçent, 17 Yardımcı Doçent, 6’sı doktoralı olmak üzere 13 Araştırma Görevlisi, 4 Uzman ve 2
Fizikçiden oluşan geniş akademik kadrosuyla bölümümüz her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
kapılarını açmaktadır.
With 17 Professors, 17 Associate Professors, 17 Assistant Professors, 13 Research Assistants, 6 of whom have
a doctorate degree, 4 Specialists and 2 Physicists, our department wellcomes, undergraduate, MSc and PhD
students every year.

Istanbul University Faculty of Science

Anabilim Dalları:

Divisions:

Atom ve Molekül Fiziği
Genel Fizik
Katıhal Fiziği
Matematiksel Fizik
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Atomic and Molecular Physics
General Physics
Solid State Physics
Mathematical Physcis
Nuclear Physics
High Energy and Plasma Physics

Dünyadaki gelişmelerle birlikte güncellenen eğitim The curriculum that is updated in view of worldwide
programı %25 seçmeli derslerden oluşmaktadır.
advances, comprises 25% elective courses.
Öğrencilerimiz, teorik derslerde edindikleri bilgileri Our students have the opportunity to apply the
modern teknolojiyle desteklenen laboratuvarlarda knowledge they learn in theoretical courses, in
laboratories equipped with modern technology.
uygulama olanağına sahiptirler.
Öğrenciler eğitimlerinin son yılında, ilgi duydukları
araştırma alanında bir konuyu seçerek ileri fizik
uygulamaları dersi kapsamında bir öğretim
üyesi danışmanlığında bilgi ve becerilerini
artırılabilmektedirler. Dönem sonunda yaptıkları
çalışmaları “İleri Fizik Poster Şenliği” kapsamında
sunmaktadırlar.

In last year of their education, students can lean
towards a field of research they find intriguing and
under the supervision of an instructor they choose as
part of the Advanced Physics Applications course they
can improve their knowledge and skills. They present
their works at the “Advanced Physics Posters Festival”
at the end of the term.

Her anabilim dalında 2 yıl yüksek lisans ve 4 yıl In all divisions, there are also 2 year MSc, 4 year PhD
doktora olmak üzere lisansüstü programları da Fen programs directed by the Institute of Graduate Studies
in Science and Engineering.
Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülmektedir.
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Sayısı 13 000’i aşan kitapları, kitap tarama sistemi, internet erişimli bilgisayar donanımı
ile Sait Akpınar Kütüphanesi öğrencilerimize konforlu bir çalışma ve araştırma ortamı
sunuyor.
Sait Akpınar library, that has over 13 000 books, with its book check out system and
its computer equipment enabling connection to the internet, provides a comfortable
atmosphere conducive to studying and doing research.
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Sabina JUSUFOVIC (Bosna Hersek)
4. sınıf öğrencisi 4th grade student
Türkiye’deki hikayem, dünya çapında bilinen İstanbul
Üniversitesi’nin Fizik Bölümü’ne kayıt olmamla
başladı. Bu yolculuğa başlamadan önce insanlar bana
bunun çok zor olacağını söylediler. Bunun ne kadar
zor olabileceğini önemsemedim çünkü Fizik benim
için bir meydan okumaydı ve çalışmaktan büyük zevk
duyacağım tek alandı. Benim en büyük motivasyonum
en başta fiziğe ve doğa bilimlerine karşı olan büyük
sevgimdi. Bu beni en küçük atom altı parçacıktan en
büyük galaksilere uzanan etrafımızdaki tüm evren
hakkında araştırma isteğiyle doldurdu. Üniversitede
96 aldığımız eğitimin yanı sıra öğrendiklerimizi
teori ve uygulama arasında ilişki kurarak modern
laboratuvarlarımızda uygulama imkanımız vardır.
Lisans eğitimimi başarı ile sürdürebilmem her
türlü desteği veren hocalarımızın sayesinde devam
etmektedir. Hiç tereddüt etmeden bu bölümü tüm fizik
severlere tavsiye ederim. İstediğiniz bulacağınızdan
eminim.
My story in Turkey begins by enrolling in Physics
department of the world-wide known Istanbul
University. Before I started this journey everybody
kept saying me that it won’t be easy. However, I did
not care how difficult it would be, since physics was
a challenge for me and the only thing I wanted was
to study physics. My greatest motivation was the
enormous love I felt for natural sciences, especially for
physics. It makes me happy to research out all about
the Universe surrounding us, from the largest galaxies
to the smallest sub-atom particles. Beside regular
education and theory, we always have the opportunity
to apply our knowledge in modern labs, noticing and
realizing some significant relation between theory
and practice. And I am so thankful to our professors
for their support to us on our ongoing undergraduate
education. Without any hesitation, it is a pleasure
for me to recommend this department to all physics
lovers. It is worth it, and you will be satisfied.

Anıl Kılıç
4. sınıf öğrencisi
4th grade student

Merve Sirkeci
4. sınıf öğrencisi 4th grade student
Doğayı anlamaya çalışmak benim yaşamıma
anlam katmaktadır. Benim için bunu sağlayan yer,
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
olmuştur. Bölümümüzde edindiğimiz teorik bilgileri
deneyimleme imkanı ve bu deneyimlerin sonuçlarını
sunabilme fırsatı verilmektedir. Sahip olduğumuz
kaynaklar sayesinde istediğimiz bilgiye her an
ulaşabilmekteyiz. Bölümümüzün gerek yurtiçi ve
gerekse yurtdışı güçlü bağlantıları, ileride yapmayı
hedeflediğim akademik çalışmalara öncü olacaktır.
Geleceğe yön veren bir üniversitenin öğrencisi
olmaktan gurur duyuyorum.
Trying to understand nature means a lot to me.
Istanbul University Faculty of Science Department
of Physics has been a place to obtain what I want.
Our department gives the opportunity to experience
the theoretical knowledge we have gained and the
opportunity to present the results of this experiences.
With resources we have we can reach the information
we want at any moment. Powerful connections of our
department, both domestic and abroad, will be leading
me to academic studies which I aim. I am proud to be
a student at a university that shapes the future.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde
okuduğum için çok şanslıyım. Üniversitemizin
bize verdiği imkanlar ve fırsatlar, bizleri hayata
çok iyi bir şekilde hazırlıyor. Alanlarında
deneyimli hocalarımızın olması bizlere güven ve
çalışma azmi veriyor. Son teknolojiyle donatılmış
laboratuvarlarımızda deneysel çalışmalar yapabilmek
bizleri her anlamda çok ilerilere taşıyor. Hem sosyal
açıdan hem de eğitim açısından bu bölümün en doğru
tercih olduğunu düşünüyorum. Üniversitemiz yapmak
istediğimiz ve yaptığımız çalışmaları projelendirme
ve bu projeleri birçok platforma taşımakta en büyük
destekçimiz olmaktadır. Eğer kendinizi en iyi şekilde
geliştirmek istiyorsanız en iyi tercihlerden biri İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü olmalıdır.
I am very fortunate to study in Istanbul University
Faculty of Science, Department of Physics.
Opportunities given by our University, prepare us
to the life in a very good shape. Having experienced
lecturers in their major’s gives us confidence and
determination. To make experimental studies in
our laboratories equipped with the latest technology
moves us forward. Both in terms of educational and
social stuff, I think this department was the rightest
choice. Our University stands with us in our projects
and helps us to carry these projects to other platforms.
If you want to improve yourself in the best way this
department is one of the best choices.

Begmuhammet GELDIYEV (Türkmenistan)
4. sınıf öğrencisi
4th grade student
Neden Fizik? Etrafımdaki insanlardan en çok
duyduğum soru bu idi. Ve benim cevabım; Fizik
etrafımızdaki dünyanın nasıl işlediğini anlamamıza
yardımcı olur, hayatımızın her alanındaki verileri
incelememize ve problemlerle başa çıkmamızı sağlar.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
bana bu becerileri ve tecrübeleri elde ettiğim yer
oldu. Şimdi görüyorum ki bu bölümü seçerek hata
etmemişim ve ben fizik okumak isteyen herkes için
bölümümü içtenlikle öneriyorum.
Why Physics? This was the question that I frequently
heard from the people surrounding me. And here is
my answer; Physics helps us to understand how the
world around us works provides with quantitative and
analytic skills needed for analyzing data and solving
problems in every area of our life’s. Istanbul University
Faculty of Science Department of Physics is the place
where I got all these skills and experiences. So now I
see I didn’t do wrong by choosing this department and
I truly recommend it to whom wants to study physics.
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Fizikte Kariyer
4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız sağlık sektörünün radyoloji ve nükleer tıp alanlarında,
ilaç ve enerji sektörlerinin Ar-Ge birimlerinde, fabrika ve sanayide (boya, nükleer, çimento, otomotiv, cam,
metalürji gibi alanlarda) ve kriminoloji laboratuvarlarında bilirkişi olarak, eğitim- öğretim sektöründe,
gıda sektöründe kalite-kontrol (radyasyon etkisi, kirlilik gibi) birimlerinde, haberleşme alanlarında iş
bulma şansına sahiptirler.

Istanbul University Faculty of Science

Career in Physics
Our graduates, who have completed the 4 year undergraduate education have the opportunity to work in
the radiology and nuclear medicine areas of the health sector, in the R&D units of Medicine and Energy
sectors, in Factories and in industry (areas like Dye, Nuclear, Cement, Automotive, Glass, Metallurgy),
as an expert in Forensic laboratories, in the Education sector, in the quality control (effects of radiation,
pollution, etc.) units of the Food sector, and in areas of communication.
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Levent Küçük

Murat Okutan

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünden 1994 yılında mezun oldum. İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Fiziği programında yüksek lisansımı tamamladım.
Sağlık fizikçileri üniversitelerde, devlet ve özel hastanelerde çalışmaktadırlar. Çalışma alanlarını
daha ziyade radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, diagnostik radyoloji gibi iyonize radyasyonla
ilgili alanlar teşkil eder. Yüksek lisans eğitimim sırasında İstanbul Üniversitesinin açmış olduğu
kadro sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde sağlık fizikçisi olarak
çalışmaya başladım. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim dalında
doktoramı tamamladım. Halen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde öğretim üyesi
olarak çalışmaktayım.
I graduated from Istanbul University Faculty of Science, Department of Physics in 1994.
I completed MSc. degree Istanbul University, Institute of Health Sciences, Medical Physics
program. Medical physicists work in universities, state and private hospitals. Mostly workspaces
are radiation oncology, nuclear medicine, constitute areas related to ionizing radiation, such
as diagnostic radiology. During my graduate studies I passed the exam and I started working
as a Medical physicist in Oncology Institute. I completed PhD in physics division, Istanbul
University, Institute of Graduate Studies in Science and Engineering. Since then I have been
working as a faculty member at Istanbul University Oncology Institute.

2008 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Fizik Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun
oldum. Aynı yıl içerisinde üniversitenin Nükleer
Fizik Anabilim Dalında başladığım yüksek lisans
eğitimim süresince GANIL, Caen – Fransa; WNSL,
Yale Üniversitesi – ABD; Jyvaskyla Üniversitesi
– Finlandiya’da deneysel çalışmalara katıldım.
IFIC, Valencia – İspanya’da uzun süreli misafir
araştırmacı olarak bulundum. 2008 – 2011 yılları
arasında TÜBİTAK tarafından yüksek lisans başarı
bursu desteği aldım. Yüksek lisans ve 2011 yılında
başlamış olduğum doktora çalışmaları süresince
SCI kapsamında uluslararası hakemli dergilerde
yayınlanan 10 makaleye ait çalışmada yer aldım. 2009
Ocak ayı itibariyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı’nda
Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayıp bu
görevi Haziran, 2013’e kadar sürdürdüm.
Şu anda rüzgar enerjisi alanında Proje Müdürü
pozisyonu ile merkezi Porto, Portekiz’de bulunan
INEGI (Institute of Science and Innovation in
Mechanical and Industrial Engineering)’nin Türkiye
ofisinde deneysel rüzgar ölçüm teknikleri, veri takibi
ve analizi, rüzgar potansiyeli değerlendirme, teknik
fizibilite süreçleri ve rüzgar türbini performans
analizleri üzerine yaklaşık 3 senedir çalışmaktayım.

I graduated from Istanbul University Faculty of
Science Department of Physics with first place degree
in 2008. I started my master education in the same
year at Nuclear Physics Division of Istanbul University
and during this period I joined many experiments
in GANIL, Caen – France; WNSL, Yale University –
USA; Jyvaskyla University – Finland. I was welcomed
as a long term visiting researcher at IFIC, Valencia,
Spain. I was awarded with a scholarship of success by
TUBITAK between 2008 – 2011. During my master
education and PhD education that I have started
in 2011, I was involved in 10 international refereed
SCI publications. I started to work as a Research
Assistant in the Istanbul University Faculty of Science
Department of Physics Nuclear Physics Division in
January 2009 and I continued to work at this position
until June 2013.
Presently, I have been working in the Turkish branch
of INEGI (Institute of Science and Innovation in
Mechanical and Industrial Engineering, Porto,
Portugal) as a Project Manager for about three years and
my responsibilities are based on wind measurement
campaigns, data verification, data processing, data
analysis, wind resource assessment, feasibility studies
and wind turbine performance assessment.
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Faruk Okuyucu
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İ.Ü. Fen Fakültesi Fizik/Matematik bölümüne 1968 yılında
“kendi isteğimle” girdim. 1973 yılında lisansı bitirdim ve
aynı yıl aynı yerde Denel Fizik Kürsüsüne asistan olarak
girdim. Lisans sırasında aynı zamanda Felsefe Bölümünde
okudum ve Lisans sonrası Bilim Felsefesi konusunda
doktora çalışması yaptım. Öğrendiğim en önemli şey,
Fizik olmadan Felsefe eğitimi yapılamayacağı idi! (Tabii
diğer temel bilim dalları da). 1987 yılında Üniversite’den
ayrıldım. Yıllardan beri denizlere çıkıyordum, küçük
yelkenlime atladım ve Bodrum’a gittim. Önceleri deniz
gezileri yaparak Deniz Ticaretine başlamış oldum.
Sonraları, yolcu taşımak için küçük gemiler yapan bir
tersane kurdum. Şimdi, bir meslek örgütü olan Deniz
Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Türk
Denizciliğine katkı vermeye elimden geldiğince devam
ediyorum. Peki, Deniz ve Fizik? Ne alaka? Çok! Bir deniz
aracının inşası ve yüzmesi, bütünüyle fiziğin her dalının
ard arda uygulanmasıdır. Bir yelkenlinin direği, bir uçağın
kanadı, aerodinamik denen fizik dalına göre hesaplanır.
Gemilerin dalgada hareketleri, mekanik biliminin
konusudur; esneme, gerilme, kopma gibi elastisite teorileri
uygulanır. Sudaki hız ve yakıt hesabında, kütle ve sürtünme
yasaları geçerlidir. Günlük yaşantımızda, elinizdeki telefon
ve tabletler, otobüs, otomobil, metro, bisiklete kadar her
şey fizik ve sonraki bilim dallarının yasaları uyarınca
üretilmişlerdir. Sonuç olarak bir fizikçi olarak, her tür
olaya kolayca hakim olabiliyorum, organizasyon şemasını
kavrayabiliyorum, problemin çözümüne, deneme/yanılma
yoluyla değil, akılcı ve kalıcı biçimde ulaşabiliyorum.
Fizik dışındaki birçok mesleği (tecrübe kısmı hariç)
kavrayabiliyorum; fizik ve matematik (mantık) el feneri
gibi, yolumu aydınlatıyor.

I started my bachelor’s degree as my own wish at
Physics / Mathematics department at the Science
of Faculty of IU in 1968. I finished my bachelor’s
degree in 1973 and in the same year I entered
Experimental Physics Department as an assistant.
During my undergraduate studies, I also studied at
the Department of Philosophy and conducted my
Ph.D. The most important thing I learned was that
Philosophy could not be taught without Physics! (Of
course other basic science branches as well). I left the
University in 1987. I have been sailing for years, and
I went to Bodrum with my small sailboat. I started
maritime trade by making trips. Next, I established a
shipyard where small ships are built for the purpose
of carrying passengers. Now, as a member of the
executive committee member of the Chamber of
Shipping, I continue to contribute as much as possible
to Turkish Shipping. Well, Sea and Physics? What’s
the connection? A lot! The construction and swim of
a marine vessel is the application of all the branches
of physics in succession. The stiffness of a sailboat,
the wing of a plane, are calculated according to the
field of physics called aerodynamics. The movement
of ships in waves is the subject of mechanical science;
Elasticity theories such as stretching, tension, breaking
are applied. Mass and friction laws apply in the case
of speed and fuel consumption. In our everyday
lives, telephones and tablets in your hand, buses,
automobiles, subways, bicycles are manufactured in
accordance with the laws of physics and other science
law.

Prof. Dr. Mustafa Demir
1984’te İ.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun
oldum. Son sınıfın ilk döneminde Sağlık Fiziği
dersimiz vardı. Benim sağlık alanında çalışmama
vesile bu ders oldu. Israrlı bir mücadele ile 1986’da
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim
Dalına fizikçi olarak girdim. Nükleer Tıpta ve
Radyoterapide akademik kariyer yapmış birkaç
fizikçi vardı. Bana Tıp Fakültesinde akademik sürecin
Temel Bilimler içinde mümkün olabileceğini ve
örnek olarak Tıp Fakültesindeki Temel Tıp Bilimleri
Bölümünün Biyofizik Anabilim Dalında genellikle
fizikçilerin akademisyen olarak görev yaptıklarını
söylediler. Bu bilgi benim için akademik sürece
giden yeni bir araştırma yolu oldu. Pek çok fizik
kanununa dayanılarak canlı vücudunun bir düzen
içinde işlemesinin açıklandığını gördüm. Bunun
üzerine, Biyofizik Dalında 1989’da Yüksek Lisansımı,
1993’te doktoramı tamamladım. 1996’da Biyofizik
doçenti oldum. 2002’de Nükleer Tıp Profesörü oldum
halen öğretim üyesi olarak Cerrahpaşa Nükleer Tıpta
çalışmaktayım.

I graduated from Physics Department of IU Science 101
Faculty in 1984. In the first semester of last year, we
had a course called Health Physics. This course led me
to work on health area. In 1986 I entered Cerrahpaşa
Faculty of Medicine Department of Nuclear Medicine
as physicist with an insistent fight. There were a few
physicists who had an academic career in Nuclear
Medicine and Radiotherapy. They have told me that
the academic process at the Faculty of Medicine may
be possible within Basic Science and that, for example,
physicists are often academics at the Biophysics
Department of Basic Medical Sciences at the Faculty
of Medicine. This information was a new way of
research for me to the academic process.
Based on many laws of physics, I saw that the living
body was being explained in an orderly fashion.
On top of that, I completed my Master’s degree in
Biophysics in 1989 and my PhD in 1993. I became
an Associate Professor in biophysics in 1996. In
2002, I became a Nuclear Medicine Professor and I
am currently working as an academic member in
Cerrahpaşa Nuclear Medicine Faculty.

Tıpta radyasyon kullanan alanlarda Radyasyon
Onkolojisi, Radyoloji ve Nükleer Tıpta sağlık fizikçisine
olan ihtiyaç ve benzer şekilde Tıp Fakültelerinde
Biyofizik Bölümlerinde istihdam edilecek fizikçi sayısı
da giderek artacaktır. Böyle bir süreçte hastalıkların
tedavisinde fizikçi olarak misyonumuz; radyasyon
kullanan güncel tedavi ve dozimetri yöntemlerini
öğrenmek, geliştirmek ve uygulamaktır.

The need for health physicists in the areas that uses
radiation in medicine such as Radiology Oncology,
Radiology and Nuclear Medicine and likewise
the number of physicists employed in biophysics
departments in medical faculties will increase steadily.
As a physicist our mission in the treatment of diseases
in such a process is to learn, develop and apply current
treatment and dosimetry methods using radiation.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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koyarak sonrası için bir yol haritası sunar ve bu şekilde
bilimsel çalışmalar ivme kazanır. Her bilimsel buluş, insan
için bir sır perdesinin aralanması ve sürprizlerle dolu bir
diğer bilinmeyenin peşinden gitmektir.
Fizik Bölümü, beni yukarıda özetlediğim insan aklının
yarattığı bu olağanüstü bilim evreni ile tanıştırdı ve bana
farklı bir yaşam biçimi sundu. Evreni hayal edebilecek
bir algılama ve tasarım yeteneği, onu anlamaya dönük
bir zihinsel güç, üç boyutlu gerçekliğimizde yaşamı
anlamlı kılan bir merak duygusu ve tüm bu farkındalıkları
kullanma becerisi kazandırdı.

Prof. Dr. Nafiye Güneç KIYAK
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İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum.
Yüksek lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi
Nükleer Enerji Enstitüsünde tamamladım. Yüksek
Lisans eğitimim ardından çalışma hayatına Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu-Çekmece Nükleer Araştırma
ve Eğitim Merkezi’nde başladım. Araştırma Reaktörü
radyasyon güvenliği sorumlusu olarak çalışırken
aynı zamanda doktora çalışmalarını sürdürdüm.
Ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bursu
kazanarak Almanya-GSF (Gesselshaft für Strahlen und
Umweltforshung-Munchen)’de “Nükleer Santraller Çevre
Analizleri, Radyasyon Dozimetrisi, Nükleer Teknikler
ve Uygulamaları” alanlarında çalışmalarda bulundum.
Yurda dönüşümde doçent ve ardından da profesör oldum.
Bu süreçte Kocaeli Üniversitesi’nde görev aldım, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu kurdum ve Kurucu
Müdürlüğü görevinde bulundum.
1996 yılında kurulan IŞIK Üniversitesi’nin kuruluş
çalışmalarına katıldım. Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundum. IŞIK
Üniversitesi bünyesinde Arkeolojik malzemelerin ve sanat
objelerinin tarihlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların
gerçekleştirildiği “Lüminesans Araştırma ve Arkeometri
Laboratuvarı”nı kurdum.
2010- 2015 yılları arasında Işık Üniversitesi Rektörü
olarak görev yaptım, Rektörlük süresinin tamamlamasının
ardından Feyziye Mektepleri Vakfı CEO’su olarak görev
aldım.
Fizik Bölümü mezunu olmak?
İnsanın algısını oluşturan duyularıdır. İnsan bu algı
çerçevesinde dünyayı ve evreni anlamaya çalışırken
yaratıcılığı ve zekası ile bugünün bilim ve teknolojisini
yaratmıştır. Fizik bilimi bu süreçte insan aklının kurduğu
ve geliştirdiği bilgi birikimi ve teorileri birbiri üzerine

I graduated from Istanbul University Physics Department.
I completed my master’s degree at Istanbul Technical
University Nuclear Energy Institute. After my MSc I started
to work at the Atomic Energy Institute-Çekmece Nuclear
Research and Training Center. I worked as a radiation
safety officer at the Research Reactor while continuing to
work with my PhD. I was then awarded a scholarship from
the International Atomic Energy Agency and worked in the
fields of Nuclear Power Plant Surveys, Radiation Dosimetry,
Nuclear Techniques and Applications in Germany-GSF
(Gesellschaft für Strahlen und Umweltforshung-Munchen).
I became associate professor and then professor in the
dwelling. In this process I worked at Kocaeli University,
founded the School of Physical Education and Sports and
worked as the Founding Director.
I participated in foundation works of IŞIK University
which was founded in 1996. I worked as the Head of
Department, Director of the Institute of Science. I
founded the “Luminescence Research and Archaeometry
Laboratory”, where the archaeological materials and art
objects were dated and scientific researches were carried
out in IŞIK University. I worked as the Rector of Işık
University between 2010 and 2015. After completing the
period of the Rectorate, I became the CEO of the Feyziye
Mektepleri Vakfı Işık School.
Being a graduate of Physics Department?
It is the senses that make up human perception. While
trying to understand the world and the universe within
the framework of this perception, the creativity and
intelligence created today’s science and technology. In this
process, physics science provides a roadmap for the future
by putting the knowledge and the theories that the human
mind has built up and developed on top of each other, and
scientific studies in this way gained momentum. Every
scientific discovery is the unveil the mystery for human
and follow the unknown which is full of surprises.
The Physics Department introduced me to this
extraordinary science universe created by the human mind
that I outlined above, and presented me with a different
way of life. The ability to perceive and design imaginable
of the universe has earned him the ability to use all these
awareness, a mental power to sense it, a sense of curiosity
that makes life meaningful in our three-dimensional reality.

FİZİK HAYATTIR
HAYAT FİZİKTİR
PHYSICS IS LIFE
LIFE IS PHYSICS
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Araştırma Alanları

Research Areas

Güçlü bir altyapı ve donanıma sahip
olan uluslararası düzeyde çalışmaların
yürütüldüğü
araştırma
laboratuvarları
öğrencilere ilgi duydukları alanlarda çalışma
fırsatı sunuyor.

Research laboratories, where cutting
edge research is done and that have good
infrastructure and are well equipped, provide
students with the opportunity to do research
in areas they are interested in.
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Dielektrik Spektroskopi
Laboratuvarı

Dielectric Spectroscopy
Laboratory

Dielektrik Spektroskopi Laboratuvarında,
geniş bir sıcaklık ve frekans aralığında
yüksek çözünürlüklü Dielektrik, iletkenlik
ve Empedans Ölçümleri Sistemi kullanılarak
kayıp ve kapasite ölçümleri yapılmaktadır.

In Dielectric Spectroscopy Laboratory
measurements of capacitance and dielectric
loss measurements are carried out under a wide
range of frequency and temperature by using
High Resolution Dielectric, Conductivity and
Empedance Measurement System.

Istanbul University Faculty of Science

İleri Litografik Yöntemler

Advanced Lithographic Methods

107

İleri Litografik Araştırmalar Laboratuvarını
içeren temiz oda, mikro ve nano boyutlarda
fotolitografi ve iyon/elektron ışını litografisi
ile
elektronik/optoelektronik
aygıtların
fabrikasyonu, yüzeylerin görüntülenmesi
ve malzemelerin elemanter bileşenlerinin
belirlenmesi,
yapısal
karakterizasyonu
işlemlerine olanak vermektedir. Anadolu
Üniversitesi,
Cumhuriyet
Üniversitesi,
Sakarya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Essex Üniversitesi
(İngiltere), Tampere Teknik Üniversitesi
(Finlandiya), LAAS (Fransa) ve Victoria
Üniversitesi
(Kanada)
ile
işbirlikleri
bulunmaktadır.

The laboratory facilities are suitably equipped
to enable studies on fabrication of electronic/
optoelectronic devices by photolithography
and ion/electron beam lithography at a
nano/micro scale, imaging of surfaces and
cross-sections of solids and determination of
elemental composition of materials.
We conduct collaborative studies with Anadolu
University (Turkey), Cumhuriyet University
(Turkey), Sakarya University (Turkey),
Akdeniz University (Turkey), Yıldız Technical
University (Turkey), University of Essex (UK),
Tampere University of Technology (Finland),
LAAS (France), and Victoria University
(Canada).
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Kırmızı- Altı Spektroskopisi ve
Simülasyon Laboratuvarı
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Kusurların Karakterizasyonu
Laboratuvarı

Characterization of Defects
Laboratory

Kırmızı- Altı Spektroskopisi ve Simülasyon
Laboratuvarı,
QuantumCube
küme
bilgisayarı, çok çekirdekli CPU, bellek ve disk
bant genişliği gibi daha fazla işlem kaynağı
gerektiren hesaplamalar için tasarlanmıştır. Bu
laboratuvarda boyalar, polimerler, kaplamalar,
ilaç, gıda ve diğer ürünler de dahil olmak üzere
malzemelerin tespiti için analizler, organik
kirleticilerin karakteristiği, kristallerde örgü
titreşimi çalışmaları Fourier Dönüşümü
Infrered Spektroskopisi (FTIR) ve moleküler
mekanik ile kuantum kimyasal hesaplamalar
ile yapılmaktadır.
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Infrared Spectroscopy and
Simulation Laboratory
Infrared Spectroscopy and Simulation
Laboratory, QuantumCube computational
chemistry cluster is designed for calculations
which need more computing resources
such as multi-core CPU, memory and disc
bandwith. This laboratory offers analysis
for the identification of materials including
paints, polymers, coatings, pharmaceuticals,
foods and other products, the characterization
of organic contaminants and studies of
lattice vibrations in crystals by Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR),
molecular mechanics and quantum chemical
calculations.

Kusurların Karakterizasyonu Laboratuvarında Yarı iletkenlerde kusurların belirlenmesi ve
difüzyon mekanizmalarının incelenmesi çalışmaları yapılmaktadır.
In this laboratory the research on identification of defects and investigation of diffusion
mechanisms in semiconductors are conducted.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Laser Spektroskopi Laboratuvarı
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Laser spektroskopisi laboratuvarının kurulma amacı Fizik
Bölümünün uluslararası rekabet gücünü artırmaktır.
Laboratuvarda
lisansüstü
öğrencilerine
deneysel
araştırma yapmak için bir fırsat sağlanmıştır. Birçok
farklı laser spektroskopik metot kullanılarak elementlerin
spektral çizgilerinin aşırı ince yapıları, izotop kaymaları,
bilinmeyen spektral çizgilerin sınıflandırılması, atomların
yeni deneysel enerji seviyelerinin bulunması üzerine
araştırmalar yapılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası işbirliklerimiz: İstanbul Teknik
Üniversitesi, Hochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin; The University of Latvia, Laser Centre; Technische
Universität Graz, Institüt für Experimentalphysik;
Laboratory of Quantum Engineering and Metrology,
Poznan University of Technology.

Laser Spectroscopy Laboratory

The purpose of the establishment of laser spectroscopy
laboratory is to increase the international competitiveness
of the Physics Department. This laboratory has provided
an opportunity to make empirical research to the graduate
students. Researches are performed on the hyperfine
structures of spectral lines of the elements, the isotopic
shifts, classification of unknown spectral lines, discovery of
new experimental energy levels of atoms by using several
kinds of spectroscopic methods.
Our national and international cooperations: İstanbul
Technical University, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Berlin; The University of Latvia, Laser
Centre; Technische Universität Graz, Institüt für
Experimentalphysik; Laboratory of Quantum Engineering
and Metrology, Poznan University of Technology.

Istanbul University Faculty of Science

Moleküler Spektroskopi

Molecular Spectroscopy

Deneysel Kırmızı Altı ve Raman Spektroskopi yöntemleri ile ilaç etken maddesi olarak kullanılan kimyasal
bileşiklerin yapısal özellikleri ve ortam ile olan etkileşmelerinin incelenmesi, kanser hastalığının hücre
yapısında oluşturduğu değişimlerin belirlenmesi ve arkeolojik bulguların yapısal analizi üzerine araştırmalar
yapılmaktadır. Milano Politeknik Üniversitesi (İtalya), Potsdam Üniversitesi (Almanya), Oral Roberts
Üniversitesi (ABD) ve Uzhgorod Üniversitesi (Ukrayna) ile işbirlikleri bulunmaktadır.
Studies on the structural properties of the chemical compounds used as drug-effective material and their
interactions with environment are performed by the experimental Infrared and Raman Spectroscopy methods.
Research is done on the modifications caused on the cells by cancer disease as well as on the structural analysis
of the archeological findings. There are collaborations with Milan Polytechnic University (Italy), Potsdam
University (Germany), Oral Roberts University (USA) and Uzhgorod University (Ukraine).
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Nano ve Optoelektronik
Araştırma Laboratuvarı
Nano ve Optoelektronik Araştırma Laboratuvarında,
yarıiletken malzeme ve elektronik/optoelektronik
aygıtların geniş sıcaklık (2-300 K) ve dalgaboyu aralığında
optik ve sıcaklığa bağlı elektriksel karakterizasyonuna
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Yarıiletken malzeme
ve elektronik/optoelektronik aygıtların 2-300 K sıcaklık
ve 200 nm - 10 mikrometre dalgaboyu aralığında optik
ve sıcaklığa bağlı elektriksel karakterizasyonu, katı
malzemelerde yük taşınım olaylarının magnetotransport
ile 7 T magnetik alana kadar incelenmesi, yarıiletkenlerde
kusur
seviyelerinin
belirlenmesi,
nanoyapıların
sentezlenmesi ve karakterizasyonu, yarıiletkenlerin
manyetik özelliklerinin incelenmesidir.
Anadolu Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Essex Üniversitesi (İngiltere), Tampere Teknik
Üniversitesi (Finlandiya), LAAS (Fransa) ve Victoria
Üniversitesi (Kanada) ile işbirlikleri bulunmaktadır.
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The main research activities in Nano and Optoelectronics
Laboratory are optical and electrical characterization
of novel semiconductor materials and electronic/
optoelectronic devices based on semiconductors at a wide
range of temperature (2–300 K) and wavelength
(200 nm to 10 micrometer), investigation of charge transport
phenomena in solid materials by magnetotransport up to
7 T magnetic field, detection of defect levels, synthesis
and characterization of nanostructures, investigation of
magnetic properties of semiconductors.
We conduct collaborative studies with Anadolu University
(Turkey), Cumhuriyet University (Turkey), Sakarya
University (Turkey), Akdeniz University (Turkey), Yıldız
Technical University (Turkey), University of Essex (UK),
Tampere University of Technology (Finland), LAAS
(France), and Victoria University (Canada).

Nano and Optoelectronics
Laboratory

Istanbul University Faculty of Science

Nükleer Fizik Gama Spektroskopi
Laboratuvarı

Gama spektroskopisi belli enerji seviyelerindeki foton
yayınlanmasını ölçmek için kullanılan iyi bir metottur. Gama
Spektroskopi sistemi ile çevremizdeki maddelerin radyoaktif
olup olmadığı ve radyoaktif ise bu radyoaktivitenin hangi
elementlerden kaynaklı olduğu belirlenebilmektedir. Bu
nedenle radyoaktif bir malzemenin aktivitesinin ölçülmesinde
kullanılmaktadır.
Bu laboratuvar Nükleer analiz ve araştırma laboratuvarı
olarak hizmet verecektir. Laboratuvardaki mevcut cihazlar ile
nükleer analitik tekniklerden yararlanılarak çeşitli araştırmalar
yapılacaktır. Gama Spektroskopi laboratuvarında, çevresel
örneklerde (toprak, su vb.), endüstriyel ürünlerde, çeşitli gıda
ve yiyeceklerde (çay, fındık vb.), endüstriyel hammadde ve
ürünlerinde (gübrelerde, kömür, çimento, seramik, mermer,
granit gibi yapı malzemelerinde) her türlü radyoaktivite analizi
basit ve zarar vermeyen bir yol olan gama spektroskopisi
ile yapılacaktır. Her türlü gıda ve çevresel /endüstriyel
maddelerin radyoaktivite ölçümleri ve analizleri, özel veya
kamu kuruluşlarının istekleri doğrultusunda bu sistemle
yapılabilecektir.

Nuclear Physics Gamma
Spectroscopy Laboratory

Gamma spectroscopy is a good method using to measure
emitted photons from the specific energy levels. By using gamma
spectroscopy, substances in our environment can be determined
whether radioactive material or not and if it is radioactive, it
is determined that the radioactivity which is resulted from the
elements. Therefore, gamma spectroscopy is used for measuring
the activity of radioactive materials.
This laboratory will serve as Nuclear analysis and research
laboratory. With the existing devices, by using nuclear
analytical techniques variety researches will be done. In Gamma
Spectroscopy Laboratory, all types of the radioactivity analysis
will be done in environmental samples (soil, water, etc.), industrial
products, a variety of foods (tea, hazelnut, etc.), industrial raw
materials and products (fertilizer, coal, cement, ceramic, marble,
granite, etc.) by using gamma spectroscopy which is a simple
and non-destructive way. All kinds of food and environmental /
industrial radioactivity measurements and analysis of materials,
would be done in accordance with the wishes of public or private
organization with this system.
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Nükleer Fizik Radon Ölçüm
Laboratuvarı

Nuclear Physics Radon
Measurement Laboratory

Nanoteknoloji Araştırma
Laboratuvarı

Nanotechnology Research
Laboratory
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Sanayinin ihtiyaç duyduğu Teknolojik malzemelerin araştırılması ve düşük maliyetle üretimi hedeflenerek
Nanoteknoloji alanında deneysel çalışmalar yürütülmektedir.

Radon, renksiz, kokusuz, tatsız doğal olarak meydana
gelen radyoaktif bir gazdır. Kapalı mekânlarda radon
girişinin birinci kaynağı yeraltındaki toprak, ikinci kaynağı
ise binalarda kullanılan malzemelerdir. Amerika’da Ulusal
Bilim Akademisinin yaptığı bir çalışmaya göre yılda 1500022000 insanın radon gazının sebep olduğu akciğer kanseri
sonucu yaşamını yitirdiği belirlenmiştir. Radon gazı aynı
zamanda depremin önceden sezilmesi çalışmalarında da
kullanılır. Yerkabuğundan atmosfere yayınlanan radon
miktarı genellikle küçüktür, fakat fay hatlarında, jeotermal
kaynaklarda, uranyum depozitlerinde, volkanik hareketler
sırasında ve depremlerin oluşumundan önce ölçülen radon
miktarlarında anomaliler gözlenmektedir. Bu sebeple
depremin önceden sezilmesiyle ilgili yeraltı sularında radon
izleme çalışmaları yapılarak, oluşacak deprem birkaç saat
önce bildirilebilmektedir. İnsanlar yaşantılarının çoğunu
bina içerilerinde geçirdiği için, bina içerisinde depolanan
radon gazı miktarının ölçülmesi de çok büyük bir önem
taşımaktadır.
Deprem ile radon gazı arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar
ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde toprakta, havada ve
suda radon gazı ölçümleri yapılabilecektir.

Radon is a radioactive gas which is colorless, tasteless,
scentless and occur in a natural way. A first source of
radon for indoors is underground soil and the second one
is materials using in buildings. According to studies of
Academy of National Sciences in USA, it is defined that
per year between 15000 and 22000 people die because
of lung cancer cause by radon gas. At the same time
radon gas can be used to estimate earthquakes before it
happen. The amount of radon emitted from ground to
atmosphere is usually small, but before earthquake happen
the measured amount of radon gas show abnormality in
fault line, geothermal sources, uranium deposits. For this
reason, the earthquake can be estimated before a few hours
it happen by doing radon measurement in underground
waters. It is very important to measure amount of radon
gas in buildings because people spent most of their lives in
buildings.
We can measure radon gas in soil, air and water for various
cities and towns of Turkey to find the relation between
earthquake and radon gas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kimyasal Yöntemlerle Nanoparçacık Üretimi
Nanoteknoloji kullanılarak Güneş Pili Prototiplerinin üretimi
Nanoteknoloji kullanılarak Gaz Sensörü geliştirilmesi
Yarıiletkenlerin Elektriksel Özelliklerinin belirlenmesi
Kuantum Noktaları Temelli Bellek Aygıtların Karakterizasyonu
Yarıiletken malzemelerde kusurların tespiti
Nanoparçacıkların toksik özelliklerinin belirlenmesi (Eczacılık Fakültesi İşbirliği ile)
Gözenekli Silisyum Üretimi

Experimental studies are being carried out in the field of nanotechnology with the aim of researching the
technological materials that the industry needs and producing at low cost.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nanoparticle Production by Chemical Methods.
Production of solar cell prototypes using nanotechnology
Development of Gas Sensor using Nanotechnology
Determination of Electrical Properties of Semiconductors
Characterization of Quantum-Based Memory Devices
Determination of defects in semiconducting materials
Determination of the toxic properties of nanoparticles (in cooperation with the Faculty of Pharmacy)
Fabrication of porous silicon structures
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Nükleer Dedektör Dizayn
Laboratuvarı

Nuclear Detector Design
Laboratory
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Yüksek Manyetik Alan ve Düşük
Sıcaklık Laboratuvarı

High Magnetic Field and Low
Temperature Laboratory
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Nükleer dedektör dizaynı laboratuvarında iyonlaştırıcı radyasyona duyarlı detektörlerin
tasarımı ve üretimine yönelik araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Gamma, X-ışını, alfa
ve beta radyasyon türlerine duyarlı materyallere entegre edilmiş elektronik sonrası elde
edilen sinyallarin analizi, detektörlerin yüksek gerilim analizi, kararlılık testleri yapılmak
üzere laboratuvarımızda imkanlar bulunmaktadır. Radyasyon detektörlerinin endüstriyel
ihtiyaçlar doğrultusunda dış mekana dayanıklı çalışabilmesi için dizayn ve tasarım çalışmaları
yapılmaktadır.

Nuclear detector design laboratory conducts research and studies on the design and production
of ionizing radiation sensitive detectors. There are possibilities in our laboratory for analysis of
output signals of materials sensitive to gamma, X-ray, alpha and beta radiation types. Design
studies are carried out in order that radiation detectors can work outdoors in accordance with
industrial needs.

Laboratuvar altyapısı ve cihaz donanımı İstanbul
Üniversitesi desteği ile sağlanarak 2012 yılında
kurulmuş olan laboratuvar, katı malzemelerin
ve yarıiletken aygıtların değişken manyetik alan
(20T) ve düşük sıcaklıklarda (10 mK) yük taşınım
mekanizmalarının incelenmesi, iletkenliğin manyetik
alana bağlı değişimi, klasik Hall Olayı ve kuantum
Hall Olayı, elektriksel karakterizasyon ve manyetik
özelliklerin
incelenmesine
dayalı
çalışmalar
yürütülmesine uygun donanıma sahiptir. Essex
Üniversitesi (İngiltere), Tampere Teknik Üniversitesi
(Finlandiya), LAAS (Fransa), INSA (Fransa)
ve Victoria Üniversitesi (Kanada) ile işbirlikleri
kapsamında yarıiletken malzemelerin manyetik
özelliklerinin incelenmesi, klasik ve kuantum Hall
olayı, katılarda yük taşınımına dayalı TÜBİTAK ve
BAP projeleri yürütülmektedir.

High Magnetic Field and Low Temperature Laboratory,
founded in 2012 as an outcome of a Istanbul
University-funded project, is suitably equipped to
enable studies on investigation of charge transport
mechanisms in solid materials and semiconductor
devices at a variable magnetic field (20 T) and low
temperatures (10 mK), magnetic field-dependent
conductivity, classical Hall Effect and quantum Hall
Effect, electrical characterization and investigation of
magnetic properties of solids.
We conduct collaborative studies and projects
(TÜBİTAK and Scientific Research Projects Units )
with Anadolu University (Turkey), Yıldız Technical
University (Turkey), University of Essex (UK),
Tampere University of Technology (Finland), LAAS
(France), INSA (France) and Victoria University
(Canada) based on investigation of magneto-transport
properties of semiconductor materials, classical and
quantum Hall Effects, charge transport in solids.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Bölümümüzün Bilim Tarihine Katkıları
Contributions of Our Department to the History of Science
Bölümümüz bilimin gelişmesinde etkin rol oynayan bilim
insanlarını ülkemize kazandırmıştır.
Scientists who took an active role in the development of science in
our country received their education in our department.
Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nün en parlak
dönemini yaşadığı 1950’li yıllarda pek
çok
değerli
fizikçinin
bölümümüzde
toplandığını görüyoruz. Ayrıca, fakültemizin
matematik bölümünde görev yapan ünlü
matematikçilerimiz Cahit Arf ve Kerim
Erim’de, dünyada o yıllarda hızla gelişen
ve popülerleşen kuvantum mekaniği ve
görelilik kuramlarına büyük ilgi duymuş ve
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konferanslar verip makaleler yazmışlardır. Bu
parlak dönemde, dünya çapında çok ünlü bilim
adamları da fakültemize konferans vermek
üzere gelmişlerdir. Werner Heisenberg (1932
Nobel Fizik Ödülü sahibi), Otto Hahn (1944
Nobel Kimya Ödülü sahibi), Thomas Allibone
(Manhattan Atom Bombası Projesi’nde çalışan
ünlü İngiliz fizikçi) konferans vermek üzere
fakültemize gelen ünlü bilim adamlarıdır.
Cumhuriyet tarihinin en ünlü iki kuramsal
fizikçisinden biri olan Asım Orhan Barut
(diğer önemli kuramsal fizikçimiz Feza
Gürsey’dir ve Fizik Bölümümüzün en ünlü
öğretim üyesidir) 1980’li yıllarda birkaç defa
Bölümüzü ziyaret edip seminerler vermiştir. Bu
ünlü bilim adamımız, İtalya’ daki Abdusselam
Uluslararası Kuramsal Fizik Merkezi’ne,
aralarında fizik bölümü üyelerimizin bir
kısmının da olduğu pek çok öğrencinin gidip
orada yüksek seviyeli fizikçilerle bilimsel
işbirliği kurmalarında başrolü oynamıştır.

Contributions of Our Department to the
History of Science in the 1950’s, when the
Physics Department of Science Faculty faced
the brightest era, we saw that many valuable
physicists were gathered in our department.
In addition, our famous mathematicians,
Cahit Arf and Kerim Erim, who worked in
the department of mathematics of our faculty,
had great interest in quantum mechanics
and relativity theories which developed and
popularized in those years and gave lectures
and published articles on them. In this
brilliant period, many famous scientists from
all over the world came to give conferences
to our faculty. Werner Heisenberg (1932
Nobel Prize winner in Physics), Otto Hahn
(1944 Nobel Prize winner in Chemistry) and
Thomas Allibone (famous British physicist
who worked at the Manhattan Atomic Bomb
Project) are the scientists who came to our
faculty to give conferences.
Asım Orhan Barut was one of our most famous
theoretical physicists in the Republican history,
(Feza Gürsey is the other famous theoretical
physicist and the most famous faculty member
of our Department of Physics) visited our
department several times in the 1980s and gave
seminars. This famous scientist, has played a
leading role for many physicists – some of who
were part of our physics department as well –
for going to Abdusselam International Center
for Theoretical Physics in Italy, in order to
establish scientific collaborations with highlevel physicists in there.

Istanbul University Faculty of Science

FAHİR YENİÇAY (1902-1978)

Fizik alanında doktora unvanını alan ilk Türk Bilim adamı.
1926 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü alan Fransız Fizikçi Jean
Baptiste Perrin’in yanında doktorasını tamamlamıştır. Türk
Fizik Derneği’nin ilk başkanı ve İ.Ü. Rektörü olan, uzun
yıllar Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı’nın formasını taşıyan
Fahir Yeniçay, ülkemizde Atom ve Çekirdek Fiziği alanında
laboratuvarların kurulması için büyük çaba gösteren ilk bilim
adamıdır.
First Turkish scientist to have earned the PhD degree in physics.
He completed his PhD with French physicist Jean Baptiste Perrin
who is 1926 Nobel Physics Winner. He is the first president of
Turkish Physical Societ, Istanbul University Rector and a player
of Fenerbahçe and Turkish National Team for many years, he was
the first scientist who strived for the establishment of laboratories
in the fields of Atomic and Nuclear Physics.

ALİ RIZA BERKEM (1908 – 2007 )

1932’de Fransa’da “Fizik Bilimleri Öğretim Lisansı Diploması”
ile “Kimya Yüksek Mühendisliği Diploması”nı almıştır. 1933
yılında yapılan üniversite reformunda Fen Fakültesi Fizikokimya
kürsüsüne doçent olarak atanmıştır. 1966 yılından başlayarak
iki dönem Fen Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 1989 yılında Türk
kimyacılar tarafından kendisine kimyacıların duayeni anlamına
gelen “Şeyh-ül Kimyageran” payesi verilmiştir. Öğrenci
sorunlarıyla da yakından ilgilenen Ali Rıza Berkem 1941
yılında Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti’ni, 1975 yılında İstanbul
Üniversitesi Spor Birliği’ni kurmuştur.
In 1932 he received the Diploma of Teaching Physics and Diploma
of Chemical Engineer MSc. in France. He was appointed as an
associate professor in the Department of Physicochemistry in
the Faculty of Science at the university reform in 1933. Beginning
in 1966, he served as the Dean of Science Faculty for two terms.
In 1989, he was were awarded by the Turkish chemists as the
“Sheikh-ul-Kimyageran , which means that he is a veteran of
chemists. Ali Riza Berkem, who is closely interested in student
problems, founded the Student Association of Science Faculty in
1941 and the Sports Union of Istanbul University in 1975.

SAİT AKPINAR (1913-2003)

Çekmece Nükleer Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kuruluş
çalışmalarını yürütmüş ve sonrasında müdürlüğünü yapmış
olan Sait Akpınar elektronik, kozmik ışınlar ve katıhal fiziği
alanlarındaki çalışmaların gelişmelerine katkılarının yanı sıra,
ülkemizde deneysel fiziğin de öncülerindendir.
Sait Akpınar, who took part in the establishment of and was
subsequently the director of the Çekmece Center for Nuclear
Research and Development, in addition to his contributions to
the developments in the studies of electronics, cosmic rays, and
solid state physics was also one of the pioneers of experimental
physics.
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FİKRET KORTEL (1916-2004)

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Kortel, doktorasını 1950 yılında
fakültemizde tamamlamıştır. Türkiye’de kuramsal fizik alanında başlatılan
çalışmaların öncülerinden biridir ve birçok kuramsal fizikçinin yetişmesinde
emeği geçmiştir. 1952-1954 yılları arasında Heisenberg’in direktörü olduğu
Göttingen Max Planck Enstitüsü’nde çalışmıştır.
Fikret Kortel who graduated from Istanbul University completed his PhD in
our Science Faculty in 1950. He is one of the forerunners of studies initiated
in the field of theoretical physicists. Studies were started in Turkey and he
had effort to train many theoretical physicists. He worked as a director of
Heisenberg at the Max Planck Institute in Göttingen between 1952 and
1954.

FEZA GÜRSEY (1921-1992)
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Fizik Bölümünün en ünlü öğretim üyesi kuşkusuz Feza Gürsey ‘dir. Bu
değerli kuramsal fizikçimiz fakültemizde ve daha sonra gittiği ODTÜ
ve Yale (ABD) üniversitelerinde yaptığı bilimsel çalışmalarla fizik
dünyasında çok önemli bir yer edinmiş ve büyük bir ün kazanmıştır.
Einstein madalyasıyla onurlandırılan Gürsey, Princeton’daki İleri
Araştırmalar Enstitüsü’ne gitmek istediğinde Nobel Ödüllü ünlü fizikçi
Pauli’den bir tavsiye mektubu yazmasını rica eder. Pauli’nin kendisine
söylediği şu sözler Feza Gürsey’in dehasını ortaya koymaya yeterlidir:
“Ben, seni tavsiye edebilir miyim diye düşünmüyorum, tam tersi,
Princeton Enstitüsü’nü sana tavsiye edebilir miyim diye düşünüyorum.”
The most famous faculty member of Physics Department is Feza Gürsey.
This valuable theoretical physicist has gained a great reputation in the
physics world with his scientific work that he has done in our faculty and
later at METU and Yale (USA) universities.
Gursey who was given the Ensitein medal asks to write a letter of
recommendation from Nobel prize winner, famous physicist Pauli when
he wants to go to the Institute for Advanced Studies in Princeton. A
quotation from Pauli is adequate to display the genius of Feza Gürsey:
“I do not think as to whether I can recommend you, but rather whether
I can recommend the Princeton Institute to you.”

AHMET YÜKSEL ÖZEMRE (1935-2008)

Türkiye’nin ilk atom mühendisidir. 1985-87 arasında, CERN Konseyi’nde
Türkiye Gözlemci Temsilciliği ve aynı dönemde Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu (TAEK) Başkanlığı yapmıştır. 1980-83 arasında İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı da olmuştur.
He was the first atomic engineer of Turkey. Between 1985 and 1987, he was
the Representative Observer for Turkey in the council of CERN and he was
the president of the Institute of Turkish Atomic Energy during the same
period. He was also the Dean of the Faculty of Science at Istanbul University.
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ENGİN ARIK (1948-2007)

Fakültemizin Fizik-Matematik Bölümü’nden mezun olan Engin Arık,
yüksek enerji fiziği alanında dünya ölçeğinde en çok tanınan Türk bilim
insanıdır. Özellikle 1990 sonrası Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’nde
(CERN) bir çok deney ekibinde yer aldı ve özellikle CHARMII, CHORUS,
SMC deneylerine önemli katkılar sağlamıştır. CERN ATLAS ve CAST
deneylerinde Türk Gurubu liderliğini yürütmüştür. Türkiye’nin enerji
probleminin çözümü ve CERN’e tam üyeliğine büyük önem vermiş bu
konuda çalışmalarda bulunmuştur.
Graduating from the Department of Physics-Mathematics at the Faculty of
Science, Engin Arık is the most well-known Turkish scientist in the world
in the field of high energy physics. Particularly in the post-1990 she was
involved in many experimental groups at the European Nuclear Research
Centers (CERN), and provided significant contributions especially to
CHARMII, CHORUS, SMC experiments in there. She leaded the Turkish
group at CERN ATLAS and CAST experiments. She has paid great
attention to the solution of the energy problem of Turkey and Turkey’s full
membership to CERN.

HARRY DEMBER (1882-1943)

Dember etkisinin kaşifi İsviçreli fizikçi Harry Dember da bölümümüzde
görev almış birçok değerli bilim adamından biridir.
Discovery of the Dember effect, Swiss physicst Harry Dember, too, is one of
the many prestigious scientists who worked in our department.

KURT ZUBER (1899-1991)

İsviçreli bilim adamı Denel Fizik Enstitüsü’nde 1944 yılında göreve
başlamıştır. Laboratuvarsız enstitüyü 10 yılda Avrupa’daki benzerlerinin
düzeyine ulaştırmıştır. Birçok fizikçinin yetiştirilmesine katkıda bulunan
Kurt Zuber, üllkemizde modern fiziğin gelişmesindeki öncüdür.
Swiss scientist began to work in the Experimental Physics Institute in 1944.
In ten years, he brought the institute, that did not have a laboratory, to the
same level as its counterparts in Europe. Kurt Zuber, who contributed to the
mentoring of many physicists, is a pioneer in the development of modern
physics in our country.
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4 Mart /March 1949. Ön sıra/Front row: Salih Murat, Kurt Zuber, Cahit Arf, Marcel Fouché, Ali Yar, Fahir
Yeniçay, Solda ikinci sırada /Second row from left: Mustafa İnan
Fotoğraf/Photograph: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

122

123
Fizik Bölümü Kütüphanesinde bir çay toplantısı.
A tea meeting in the Physics Department Library. 1989
Belkis ve İhsan Özdoğan, Nebahat Sülün, Remziye Akpınar, Fikret Kortel, Sait Akpınar, Engin Arık, Zehra
ve Gediz Akdeniz. Mario ve Carla Tosi. Yani Skarlatos, Tulay Cuhadar…

Prof. Dr. K. Zuber’in Türkiye’den ayrılmadan bir gün önceki veda töreni
Prof. K. Zuber’s farewell ceremony the day before departure from Turkey , 25.5.1949.
Ortada / In the middle : Kurt Zuber, Solda /Left : Belkıs Özdoğan, İhsan Özdoğan, Suha Pamir,
Sağda /Right : Remziye Akpınar, Ayhan Çilesiz, Nezihe Taşköprülü, Adnan Sokollu, Sait Akpınar, Cavit Ener
Fotoğraf/Photograph: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Prof. Dr. Fahir Yeniçay ve Fizik Bölümü 1932 yılı akademik eğitim kadrosu.
Prof. Fahir Yeniçay and Physics Department academic education staff in 1932.
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Fizik Bölümü Seminerleri
Physics Department Seminars
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İleri Fizik Uygulamaları Dersi Poster Şenlikleri
Advanced Applications in Physics Course Poster Festivals

125

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Istanbul University Faculty of Science

Matematik
Bölümü
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Department of
Mathematics

TÜRKİYE’NİN İLK MATEMATİK BÖLÜMÜ
The First Mathematics Department of Turkey
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1933’te kurulduğu tarihten beri bölümümüzün yetiştirdiği değerli öğretim
üyeleri, ülkemizdeki diğer Matematik Bölümlerinin kurulmasında ve
geliştirilmesinde önemli roller almışlardır.
Since 1933 that the department was founded, precious faculty members
have played important roles in building and improving other math
departments in Turkey.
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Bölüm Başkanı / Head of Department
Prof. Dr. Serap Öztop Kaptanoğlu

Bölümün amacı lisans ve lisansüstü
düzeyde
etkin araştırma ve
geliştirme faaliyetleriyle bilim
ve teknolojiye önemli katkılar
sağlayarak Türkiye’de öncü, dünyada
saygın bir Matematik Bölümü
olmaktır.

Aim of the department is being
leader in Turkey and prestigious
in the world by providing
important contributions to science
and technology with research
and improvement projects in
undergraduate and graduate levels.

Anabilim Dalları

Divisions

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Analysis and Function Theory

Cebir ve Sayılar Teorisi

Geometri Topoloji Uygulamalı
Matematik Matematiğin

Temelleri ve Lojik

Algebra and Number Theory
Geometry Topology Applied
Mathematics Fundemantals of
Mathematics and Logic

Bölümde 3 profesör, 9 doçent, 9 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Öğretim elemanlarımız Operatör Teorisi, Dinamik Sistemler, Optimizasyon, Harmonik Analiz,
Fonksiyonlar Teorisi, Grup Teorisi, Sayılar Teorisi, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler,
Diferansiyel Geometri, İntegral Geometri alanlarında çalışmalar yapmaktadır.
We have 3 professors, 9 associate professor, 9 assistant professors and 9 research assistants.
Researchers at our department study in the following areas: Operator Theory, Dynamical
Systems, Optimization, Harmonic Analysis, Functions Theory, Group Theory, Number Theory,
Nonlineer Differential Equations, Differential Geometry, Integral Geometry.
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Uluslararası İşbirlikleri

International Collaborations

Bölümümüz öğretim üyelerinin gerçekleştirdikleri
uluslararası işbirlikleri çerçevesinde, dünyanın çeşitli
üniversitelerinden bilimsel araştırma sonuçlarını
paylaşmak üzere bölümümüzü ziyaret eden
önemli matematikçiler bölümümüzde düzenlenen
seminerlerde bilgi ve bulgularını aktarmaktadırlar.

In the framework of international collaborations
by our department’s academic members, precious
mathematicians, who are coming from different
universities in the world for sharing their results
of scientific researches, transfer their findings and
knowledge in our department’s seminars.

Gilbert MURAZ - Institut Fourier, Grenoble (France)
Nico SPRONK - University of Waterloo (Canada)
Volker RUNDE - University of Alberta (Canada)
Shyuichi IZUMIYA - Hokkaido University (Japan)
Ebrahim SAMEI - University of Saskatchewan (Canada)
Nils-Peter SKORUPPA - Universität Siegen, Max-Planck Institute für Mathematik (Germany)
Adrien DELORO - Université Pierre et Marie Curie (France)
Alexandre BOROVIK - Manchester University (UK)
Geraldo Botelho - Universidade Federal de Uberlândia (Brazil)

Ebrahim SAMEI
TÜBİTAK 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı
kapsamında Kanada Waterloo Üniversitesinden
Dr. Elçim Elgün KIRIMLI, Prof. Dr. Serap Öztop
Kaptanoğlu’nun danışmanlığında, bölümümüzde
Harmonik Analiz alanında araştırma yapmaktadır.

Dr. Elçim Elgün Kırımlı, from University of Wateloo,
Canada, is conducting research in Harmonic Analysis
under supervision of Prof. Dr. Serap Öztop Kaptanoğlu
at our department supported by TÜBİTAK 2232
Reintegration Research Fellowship Program.
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Gilbert MURAZ

Geraldo BOTELHO

Ayrıca bölümümüz öğretim üyeleri ve araştırma
Furthermore, our department’s academic members
görevlileri TÜBİTAK ve İ.Ü. BAP destek projeleri
make scientific collaboration and researches in foreign
kapsamında yurtdışında araştırma ve bilimsel
countries with the support of TÜBİTAK and I.U. BAP.
işbirlikleri yapmaktadırlar.
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Bölümün Ünlü Matematikçileri
Distinguished Mathematicians of the Department

132 Matematik

öğretim There is formal education program
at Department of Mathematics. Our
programı uygulanmaktadır. Lisans eğitimi 4
undergraduate education program is four
yıl olup 1 yıl yabancı dil hazırlık eğitimi vardır. years and there is also one year preparation
Ders müfredatındaki derslerin yüzde otuzu education for a foreign language. Thirty
İngilizce olarak verilmektedir. Lisans eğitimi percent of the courses in the department
curriculum are given in English. In addition to
yanında, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün our undergraduate program, there are graduate
organizasyonu altında, yüksek lisans ve programs for Master of Science and Doctor of
Philosophy under the administration of I.U.
doktora programları mevcuttur.
Institute of Natural Sciences..
Bölümünde

örgün

Bölüm mezunları şu alanlarda çalışabilir:
Mezunlarımız

“Matematikçi”

ünvanını

almaktadırlar. Başlıca çalışma alanları: Yurtiçi
ve yurtdışı üniversite ve enstitülerde araştırma;
Bankacılık ve sigorta; Kamu ve özel sektörde
veri analizi ve proje geliştirme, sistem analisti;
Eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik;
Yazılım ve program geliştirme.

Graduates of the department can work in the
following areas:
Our graduates receive “Mathematician” title.
Main working areas:
Research in domestic and international
universities and institutes; Banking and
insurance; Data analysis and project
development in public and private sectors;
Teaching in educational institutions;
Developing software.

Matematik Bölümü’nün ülke ve dünya
matematiğine önemli katkılarda bulunmuş
matematikçileri arasında Fen Fakültesinin
ilk dekanı Kerim Erim, II. Dünya Savaşı
sürecinde ülkemizin kurucusu ulu önder
Atatürk tarafından ülkemize davet edilen
bilim adamlarından bölüme gelen Richard
Von Mises, Willy Prager, Patrick Du Val,
üniversitede rektörlük yapan ve Matematik
Araştırma Enstitüsü’nü kuran Nazım Terzioğlu,
Ratip Berker, Ferruh Şemin, kütüphanemizin
kurucusu Prof.Dr. Orhan İçen, kendi adıyla
bilinen teoremleri ile dünya çapında tanınmış
Prof.Dr. Cahit Arf ’ı sayabiliriz. Bunun yanı
sıra ülkemizin pek çok değerli matematikçisi
de bölümümüzde çalışmış ve çalışmaktadır.

Among the mathematicians of our department
who had great contributions to mathematics
in our country and in the world, we can
mention Kerim Erim, the first dean of the
Science Faculty; Richard Von Mises, Willy
Prager, Patrick Du Val, who were invited to
our country by our countries’ founder and
great leader Atatürk, came to the department
in the time of World War II; Nazim Terzioğlu,
one of the rectors of İstanbul University and
founder of Institute of Mathematics Research;
Ratip Berker; Ferruh Şemin; Prof.Dr. Orhan Ş.
İçen, founder of our library and Prof.Dr. Cahit
Arf who built a theory known by his name
around the world. Besides that many valuable
mathematicians have worked and still working 133
in our department.
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Matematik Bölümü Kütüphanesi Mathematics Department Library
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With more than 14 000 books and more
14 000’den fazla kitap ve 400’den fazla süreli
than 400 periodicals Department Library
yayın ile zengin içerikli Bölüm Kütüphanesi
has very rich content
İstanbul Üniversitesi Orhan Ş. İçen Matematik Bölümü Kütüphanesi, matematik alanında çok zengin ve çok eski kaynaklara sahiptir.
Kütüphanemizde bulunan en eski yayın 18.
yüzyıla ait bir cebir kitabıdır. Bunun yanı sıra,
çok ender rastlanabilecek matematik kitapları
ve 1800’lerde basılmaya başlanmış birden
fazla dergi mevcuttur. Ayrıca kütüphanede
“Toplu Eserler” olarak adlandırılan matematik biliminin gelişmesine büyük katkısı
olmuş matematikçilerin çalışmalarını içeren
ve araştırmacıların kullanımına sunulmuş bir
koleksiyon da bulunmaktadır.

Istanbul University Orhan Ş. İçen Math Department Library has very rich and old documents in the field of mathematics. The oldest publication of our library is an algebra
book of 18th century. In addition, there are
very rarely seen mathematics books and several journals which had been started to be
published in 1800s. Moreover, there is also a
collection ,which has been come into service
to the researchers, named “Complete Works
Collection” consisting of the works of mathematicians who had great contributions to
mathematics.

“Matematik bilimlerin kraliçesidir.”
“Mathematics is the queen of the sciences.”
Carl Friedrich Gauss
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“İyi ki İstanbul Üniversitesi’nde okumuşum.”
“Fortunately I studied at Istanbul University.”

Badik Hüseyin Uysal
Yüksek Lisans Öğrencisi Graduate Student
İlk tercihim olan İstanbul Üniversitesi’ni 2019
yılında Fakülte Birincisi olarak bitirdim
I finished my first choice, Istanbul University,
as the First in Faculty in 2019
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İlk tercihim olan İstanbul Üniversitesi’ni
2019 yılında Fakülte Birincisi olarak bitirdim
ve yüksek lisans eğitimime uluslararası bir
platforma dahil olabilme fırsatı bulabildiğim
İstanbul
Üniversitesi’nde
başladım.
Hocalarımızın Işık tuttuğu yollarda bize
verdikleri meşaleyi daha ileriye götürmek için
çalışmalarıma devam ediyorum. Bir zamanlar
Cahit Arf ’ın Kerim Erim’in yürüdüğü
koridorlarda yürümek ve o havayı solumaktan
onur ve gurur duyuyorum.
I finished my first choice, Istanbul University,
as the First in Faculty in 2019 and started my
master’s degree at Istanbul University, where
I had the opportunity to be included in an
international platform. I continue my studies
to take the torch that our instructors gave us
on the roads shed light. I am honored and
proud to walk in the corridors where Cahit
Arf once walked by Kerim Erim and breathe
that air.

Şeyma Yaşar
Yüksek Lisans Öğrencisi Graduate Student
İstanbul Üniversitesi Matematik bölümünü
kazandığımda yaşadığım mutluluk hala
aklımda. Kazandığımı öğrendiğim anın
heyecanını
halen
içimde
taşıyorum.
Matematik öğrenimimde ilk adımlarımdaki
tecrübesizliğimi ustalıkla yıkan; bize
matematiğin, hayatın kendisi olduğunu
öğreten duayen akademisyenlerimize de
minnettarım. Bu dört senelik yolculuğun
bitiminde bir taraftan üzülürken bir taraftan da
“İyi ki İstanbul Üniversitesi’nde okumuşum.”
diyorum. 2019 yılında ikincilikle bitirmekten
gurur duyduğum lisans hayatından sonra
yüksek lisansa da burada başlamak kendimi
evimde hissettirdi. Henüz yolun başındayım
ve bu yola İstanbul Üniversitesi ile başlamak
bir ayrıcalık oldu.

The happiness I experienced when I won
the Department of Mathematics at Istanbul
University is still in my mind. I still carry the
excitement of the moment when I learned that
I won. I skillfully destroy my inexperience in
my first steps in my mathematics education;
I am also grateful to our veteran academics
who taught us that math is life itself. At the
end of this four-year journey, I was saddened
on the one hand and on the other hand, “I
am glad that I studied at Istanbul University.”
I say. After my undergraduate life, which I
am proud of finishing with the second place
in 2019, it was my home to start my master’s
degree. I am at the beginning of the road and it
was a privilege to start this road with Istanbul
University.
2019 yılında İstanbul Üniversitesi Matematik
Bölümü’nde
lisans
eğitimimi
bölüm
dördüncüsü olarak tamamladım ve aynı yıl
içerisinde yine İstanbul Üniversitesi Matematik
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimime
başladım. Bu bölümde olaylara çok daha
geniş bir bakış açısıyla bakabilmeyi, nedenleri
sorgulayabilmeyi, çözüm üretebilmeyi ve
daha nicelerini öğrendim. Matematiğin her
şeyin temeli olduğunu ve tüm sorularımın
cevaplarının aslında matematikte gizli
olduğunu fark ettiğimde, zengin akademik
kadrosu ve olanaklarıyla bana bu bilinci
kazandıran bölümümüzde eğitimime devam
etmenin benim için en doğru karar olacağını
anladım. Bu bölümde olmaktan mutluluk
duyuyorum.
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Esra Başar
Yüksek Lisans Öğrencisi Graduate Student
In 2019, I completed my undergraduate
education at Istanbul University Mathematics
Department as the fourth and I started my
graduate education at Istanbul University
Mathematics Department in the same year. In
this episode, I learned how to look at things
from a much wider perspective, to question
reasons, to produce solutions and more.
When I realized that mathematics was the
foundation of everything and the answers
to all my questions were actually hidden in
mathematics, I realized that it would be the
best decision for me to continue my education
in our department that gave me this awareness
with its rich academic staff and facilities. I am
happy to be in this section.
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2015 yılında İstanbul Üniversitesi matematik
bölümünde doktoraya başladım. Uluslararası
bir platforma dahil olabilme fırsatı bulabildiğim
için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Aynı zamanda bölümümüzde araştırma
görevlisiyim. Dolayısıyla her türlü bilimsel
veri ve araca rahatlıkla ulaşabiliyorum.
Hem öğrenci hem de öğretim görevlisi olarak
burada bulunmak heyecan ve gurur verici.

Sezer Temur
4. sınıf öğrencisi 4th grade student

Şule Ünlü
4. sınıf öğrencisi 4th grade student

Türkiye’de açılan ilk matematik bölümünde
İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü’nü
okumak ve bu tarihi üniversitenin bir parçası
kazanmış olmak beni aşırı mutlu etmişti, o
olmak gurur verici.
günü asla unutmuyorum. Şimdi ise bazen
hiç bitmeyecekmiş gibi gelse de, bütün
I am proud of being a student at first
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zorluklarına rağmen bu okulda okuduğum
mathematics department in Turkey and being
için kendimi çok şanslı hissediyorum.
a part of this historical university.
Burada öğrendiğimiz hiçbir bilgiyi gerçek
hayatta kullanmayacağımızı düşünsek de bu
İlk tercihim olan İstanbul Üniversitesi
bölümden mezun olduktan sonra hayatta
Matematik Bölümü’nde okuduğum için çok hiçbir şey bize zor gelmeyecek buna eminim.
mutluyum. Bölümün zengin ders içerikleri Tarih kokan okulun bir öğrencisi olmaktan
sayesinde hayatın her alanındaki sorunlara ve onur duyuyorum.
problemlere kısa ve basit çözümler yapabilir
hale geldim. Türkiye’de açılan ilk matematik
bölümünde okumak ve bu tarihi üniversitenin
I will never forget the day that I was so happy
bir parçası olmak gurur verici.
to get into Istanbul University, Department of
I am so happy to be a student in Istanbul Mathematics. Now, even if it seems it will never
University at Department of Mathematics finish, I feel very lucky to be a student at this
which was my first choice. I have become university in spite of its difficulties. Although
finding short and simple solutions for problems we think that we will not use any subject in
of all areas of real life due to the department’s
real life which we have learnt already, I am
wealthy curriculum. I am proud of being
a student at first mathematics department sure that after our graduation nothing will be
in Turkey and being a part of this historical so hard for us. I am proud of being a student at
university.
the university that smells history.

Rüya Üster
Doktora Öğrencisi-Araştırma Görevlisi
PhD Student-Research Assistant

I started my PhD in the mathematics
department of Istanbul University in 2015.
I feel very fortunate to be able to find an
opportunity to be involved in an international
platform. At the same time I am a research
assistant in department of mathematics.
Therefore, I can easily access any kind of
scientific data and tool. It is exciting and proud
to be here both as a student and as a lecturer.
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Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü
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Department of
Molecular Biology
and Genetics
İyi bir moleküler biyolog, genetikçi veya
biyoteknolog olarak yetiştirilmek istiyorsanız
doğru yerdesiniz
If you want to be educated as a perfect molecular
biologist, geneticist or a biotechnologist, you are in
the right place
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Türkiye’de yayımlanmış ilk genetik kitabıdır. Kitap,
İstanbul Dârülfünûnunun ilk kız öğrencisi olan
ve daha sonra o kürsünün yetiştirdiği ilk kadın
genetikçilerden Prof. Dr. Sara AKDİK tarafından
Türkçeye çevrilmiştir. Onları ve Türkiye’de bitkiler
üzerindeki ilk deneysel mutasyon çalışmalarını
başlatmış olan Prof. Dr. Emine BİLGE’yi; moleküler
genetik derslerini ilk veren öğretim üyesi Prof.
Dr. Melekper ÖKTAY’ı; Biyoloji Bölümündeki ilk
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalının öncülüğünü
yapmış olan Prof. Dr. Gönül BARA’yı; Ülkemizde
modern biyoteknoloji kavramını ilk ortaya atan
bilim adamlarından biri olan Dekan Prof. Dr. Metin
BARA’yı saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

Bölüm Başkanı / Head of Department
Prof. Dr. Ercan ARICAN

Kurulduğumuz ilk günden bu yana modern,
uygulamalı, öğrenci merkezli, interaktif
142 bir eğitim ve şeffaf bir yönetim anlayışını
benimsiyoruz.

From Past to the Future
Since the very first day our department was
established, we are committed to adopting
a modern, applied, student-centered and
interactive education and transparent
administration policies.

Principia Genetica: Türkiye’de yayımlanmış ilk genetik kitabı
Principia Genetica: the first genetics book published in Turkey
HEILBRONN A. ve KOSSWIG C. (1947), Principia Genetica,
“Kalıtım Biliminin Temel Anlamları ve Temel Vakıalar” (Çev.
Dr. Sara AKDİK), İst. Üniv. Yayın No. 322, İstanbul.

Geçmişten Geleceğe
Resmi olarak 2003 yılında kurulmuş olan Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün kökleri, 1930’lu
yıllara kadar uzanmaktadır. Yurdumuzda genetik
çalışmaların temelini İstanbul Üniversitesi’ne
1933 Üniversite Reformu sırasında Almanya’dan
gelen iki büyük bilim insanı, Ord. Prof. Dr. Alfred
HEILBRONN ve Ord. Prof. Dr. Curt COSSWIG ile
o yıllarda Farmakobotanik ve Genetik Kürsüsündeki
çalışma arkadaşları atmışlardır. HEILBRONN
ve KOSSWIG’in birlikte yazdıkları ve 25 yıllık
çalışmalarının ürünü olan “PRINCIPIA GENETICA”

The roots of the Department of Molecular Biology and
Genetics, which was officially founded in 2003, date
back to the 1930s. The origins of genetic studies in our
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country have been started by two great scientists from
Germany, Ord. Prof. Dr. Alfred HEILBRONN and
Ord. Prof. Dr. Curt COSSWIG who come to Istanbul
University during the 1933 University Reform, and
their colleagues who worked in Pharmacobotanics
and Genetics Department at that time. “PRINCIPIA
GENETICA”, the book of HEILBRONN and
KOSSWIG is the product of their 25 years of work,
and is the first genetics book written in Turkey. It
was translated into Turkish by Prof. Dr. Sara AKDİK,
the first female student of “İstanbul Dârülfünûnu”
and later becomes one of the first female geneticists
who was educated at the chair. We commemorate
them all, together with Prof. Dr. Emine BİLGE who
started the first mutation studies in plants; Prof. Dr.
Melekper ÖKTAY who gave the first genetics courses;
Prof. Dr. Gönül BARA who led the first Molecular
Biology Division in Biology Department and Dean
Prof. Dr. Metin BARA, one of the first scientists who
introduced the concept of modern biotechnology in
our country, with respect, love, and gratefulness.
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Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 1982-1990 yılları arasında Prof. Dr. Gönül BARA,
1990-1996 yılları arasında Prof. Dr. Avni KURU ve 1996-2003 yılları arasında Prof. Dr. Güler TEMİZKAN
yürütmüştür. Bu anabilim dalı, Prof. Dr. Güler TEMİZKAN’ın öncülüğünde, 21 Şubat 2003 tarihinde
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne dönüştürülmüştür. Şu anda 8 Profesör, 7 Doçent, 5 Yardımcı
Doçent, 1 Uzman, 7 Araştırma Görevlisi, 2 Biyolog ve 1 Mühendis olmak üzere toplam 31 kişiden oluşan
eğitim-öğretim kadrosuyla MBG Bölümü, yaklaşık 300 lisans ve 100 lisansüstü öğrencisiyle büyümeye devam
etmektedir.
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Molecular Biology Division presidency was carried out by Prof. Dr. Gönül BARA between 1982-1990,
Prof. Dr. Avni KURU between 1990 and 1996, and Prof.Dr. Güler TEMİZKAN between 1996-2003. This
division was transformed into the Department of Molecular Biology and Genetics with the initiatives of
Prof.Dr. Güler TEMİZKAN and officially renamed on February 21, 2003. Meantime, the MBG Department,
which has reached to total 31 faculty members consisting of 8 professors, 7 associate professors, 5 assistant
professors, 1 expert, 7 research assistants, 2 biologists and 1 engineer, continues growing with its around
300 undergraduate and 100 graduate students.
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CURRENT EDUCATION PROGRAM
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Şu anda bölümde 272 lisans, 60 yüksek lisans ve 45 doktora öğrencisi öğrenim
görmektedir. Almanya, Fransa, İspanya, Macaristan, İran, Lübnan, Azerbaycan,
Sudan ve Tanzanya gibi Dünyanın değişik ülkelerinden gelen yabancı öğrencilerimiz
bulunmaktadır.

Currently 272 undergraduate, 60 Master and 45 PhD students receive education
at the department. We have foreign students from different countries of the World
such as Germany, France, Spain, Hungary, Iran, Lebanon, Azerbaijan, Sudan and
Tanzania.

Eğitim programı, kapsamlı temel bilgilerle donatılmış, moleküler biyoloji
ve genetiğin çeşitli dallarında çalışacak ve farklı biyoteknoloji sektörlerinde
özelleşebilecek moleküler biyologlar yetiştirmek üzere uygulama ağırlıklı
oluşturulmuştur. Dersler, hem yurt içi hem de yurt dışı eşdeğer bölümlerin ders
programlarına entegre olabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Education program is arranged on the basis of practical studies to train molecular
biologists who will gain comprehensive knowledge, work in different branches of
molecular biology & genetics and specialize in various biotechnological sectors.
Courses are designed so that they can be integrated into the curricula of both
domestic and international equivalents.
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Yaparak ve yaşayarak öğreniyoruz
We learn through practice
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Öğrencilerimiz diyor ki:

Our students say:
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Moleküler biyoloji ve genetik ile ilişkili
temel bilim ve uygulama alanlarında
Türkiye ve Dünyadaki liderler arasında
yer almak için çok çalışıyoruz.

Uluslararasılaşmaya önem veriyoruz
We consider that the internationalization is important
•
•
•
•
•
•

Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Toplam 35 Zorunlu, 66 Seçmeli Ders
Derslerin %30’u İngilizce
Zorunlu Bitirme Projesi
Seçmeli Staj Dersleri ve Gönüllü Staj İmkanı
Öğrenci Değişim Programları (Erasmus,
Mevlana, Farabi)
• Çeşitli Alanlarda Derinlemesine Uzmanlık
• Yoğun Bilimsel Aktiviteler

•
•
•
•
•

European Credit Transfer System
Total 35 Obligatory, 66 Elective Courses
30% of the Courses are in English
Required Graduation Project
Elective Internship Classes and Voluntary
Internship Opportunity
• Student Exchange Programs (Erasmus,
Mevlana, Farabi)
• In-depth Specialization in Several Fields
• Intense Scientific Activities

We are working hard to be one of the
leaders in the fields of basic sciences and
applications related to molecular biology
and genetics, both in Turkey and in the
World.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Istanbul University Faculty of Science

Nazlı Deniz Yalnız
2017 Lisans Mezunu
2017 BSc Graduate
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Canan Temiz
2017 Lisans Mezunu
2017 BSc Graduate
Erasmus Projesi bana yeni fırsatlar ve görüşler
için olağanüstü bir deneyim kazandıran bir
avantajdı. Farklı bir yerde yaşamak ve yeni
kültürleri tatmak için iyi bir karardı. Gerçekten
de, en önemlisi ve en iyisi yeni bir okulda okumak
ve eğitim sisteminin nasıl çalıştığını görmekti.
İstanbul Üniversitesi bana bu coşkun ve anlamlı
paylaşımı verdi. Üniversitem hayatımda, bana bu
meydan okuma fırsatını sağladı. Orada gelişimsel,
bilimsel, teknolojik laboratuar ekipmanlarını
gördüm. Hidrobiyoloji Bölümü’nde Daphnid’in
mikrosatellitlerini tanımlayan Daphnia spp. (bir
model organizma) ilgili bir projede çalıştım.
Üniversitemiz ve Ulusal Ajansımıza teşekkür
ederim. Çok pratik bilgiler öğrendim ve çok
deneyim kazandım.

Erasmus Project was an advantage that gives me
extraordinary experience for new opportunities
and views. It was a good decision for living in
different place and to taste new cultures. Indeed,
the first importance –the best one- was studying
in a new school and to see how their educational
system works. Istanbul University gave me this
enourmous and significant sharing. My university
provided me this challenge in my lifetime. I could
see the developmental, scientific, technological
laboratory equipments in there. I worked in a
project about Daphnia spp. (a model organism),
which describes microsatellites of Daphnid
at Hydrobiology Department. Thanks to our
university and National Agency. I learned so many
practical knowledge and experienced it very well.

Ve sonunda şunu açıkça söyleyebilirim ki: Bir And finally I can clearly say that: There was
dönemin tümünde iyilik vardı…
goodness in all the part of one term…

Üniversiteyi kazandığımda, Üniversitemin birçok
öğrenciye Erasmus imkanı verdiğini öğrendim ve
gelecek senelerde de yapmak isteğim bir hedef halini
aldı. İkinci sınıfta, üniversitemizin yapmış olduğu
Erasmus bilgilendirme toplantılarına katılarak
yeni bilgiler edinme hem de daha önce gitmiş olan
öğrencilere aklımda olan soruları sorabilme şansını
yakaladım. Daha sonra, Erasmus için her yıl yapılan
ingilizce sınavını geçerek hem de not ortalamamın iyi
olmasıyla hibe alarak 2015-2016 yılı bahar döneminde
Polonya’nın Lublin şehrinde Erasmus yapabilme
hakkını kazandım.

When I entered the University, I learned that Istanbul
University gives Erasmus opportunity to many
students. So, it had become a target for my next years. 153
In my second year, by attending the information
meetings were arranged by our University. I got new
knowledge and asked my concerns and questions
to the students who had already done this exchange
programme. After that, by passing the English exam
which is being in every year for Erasmus and having
a good grade point average enabled me for going to
Lublin, Poland for the 2015-2016 spring semester.
And both of them allowed me to get a grant. This
grand helped me to make a living in abroad.

Yapmış olduğum bu öğrenim değişim programı
hayatıma birçok anlamda artılar katmış oldu.
Örnek verecek olursam, eğitimin İngilizce olup
sadece derslerin Erasmus öğrencileriyle birebir
işlenmesi, ayrıca, çok farklı kültürlerden çok sayıda
arkadaşlarımın olması ve Avrupa’yı gezebilme fırsatını
yakalabilmem değişim programı öğrencisi olmamın
artı yanlarıydı. İlk defa ailemden bu kadar uzun süre
ayrı yaşamakla kazandığım sorumluluklar beni çok
geliştirdi ve daha sosyal biri olmamı sağladı. İstanbul
Üniversitesi Erasmus ofisi ve hocalarımız her adımda
yanımızda oldular. Aklımdaki soruları sorarak ve
yanıtları hızlı bir şekilde alarak sorunsuz bir eğitim
hareketliliği programı geçirmiş oldum. Herkese
İstanbul Üniversitesinde Erasmus yapmalarını tavsiye
ederim çünkü eğitiminize çok büyük bir katkısı olup
hayatınızda hiç unutamayacağınız güzel anılarla dolu
bir dönem olacak.

This exchange programme comes back to me with a lot
of positive feedbacks in many ways. For instance, the
education language was English, and it was given just
for Erasmus students. So this encouraged me to have a
better English and used more facilities in laboratories
and classes. Plus, having a lot of friends from so many
country and opportunities for travelling in Europe
were the another great sides of being an exchange
student. Since living far away for a long time from
my family, I had more responsibilities than before, so
this affected me in a good way and made me more
sociable. Istanbul University Erasmus Office and our
teachers helped a lot to exchange students. By asking
all of my questions and getting answers quickly, I have
done a perfect term without a problem.
I strongly recommend to every student to do Erasmus
in Istanbul University. Because, it will give so many
benefits to your education and be a semester which is
full of great unforgettable memories.
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Dünyayı değiştiriyoruz
We change the world
Fatih İnci
2007 Lisans Mezunu
2007 BSc Graduate
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Küçüklüğümden beri bilime ve onun uygulamalarına
ilgim yoğundu. Bu nedenle akademik hayatın bir
parçası olmak istedim ve lisans tercihimi İstanbul
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
doğrultusunda yaptım. Deneyimli akademik kadrosu
ve hocalarımın ellerinden geleni yapma şevki, çok
doğru bir tercih yaptığımı kısa sürede kanıtladı.
Öğrenim hayatımın en büyük dönüm noktalarından
birisi, lisans eğitimim esnasında Erasmus değişim
programına katılmaya hak kazanmamdı. Bölümümün
desteğiyle Hollanda’nın Groningen Üniversitesi’nde
lisans üçüncü sınıfı okuma şansını yakaladım. İstanbul
Üniversitesi’nde aldığım önemli ve yoğun teorik bilgiyi
burada pratiğe dökme imkanı buldum. Bu aşamada
bölümüm bana hem vizyon hem de bilimin evrensel
uyarlanabilirliğini göstererek hayatımda değerli bir
mihenk taşı olmuştur. Akabinde lisans eğitimimi
dolu dolu yaşadığım İstanbul Üniversitesi Moleküler

Biyoloji ve Genetik Bölümü ilk mezunlarından olma
ünvanıyla, doğrudan doktora eğitimime İstanbul
Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji-Genetik
ve Biyoteknoloji Bölümü’nde başladım. Doktora
sırasında Avustralya’nın seçkin üniversitelerinden
New South Wales Üniversitesi ve Sidney Teknoloji
Üniversitesi’den kabul aldım. Sonrasında Harvard
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Brigham and Women’s
Hospital ve Harvard-MIT Laboratuvarları’nda
doktora öğrencisi sıfatıyla Biyomedikal Mühendisliği
alanında çalışma şansı buldum. Harvard’ta doktora
sonrası çalışmalar için teklif aldım ve burada bir yıl
çalıştım. Çalıştığım laboratuvar ile birlikte Stanford
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Kanser
Erken Tanı Merkezi bünyesine dahil oldum. Çalışma
konularım, HIV/AIDS, sepsis gibi enfeksiyon
hastalıkları ile çağımızı halen tehdit eden kanserin
ultra-hassas sensör teknolojiler ve mikro-akışkan
sistemler üzerinde tayini olarak özetleyebilirim. Ayrıca
bu klinik çalışmalara uzaktan tıp (tele-medicine)
ve kağıt üzerinde tanı metotları uygulayarak bu
teknolojilerin her yerde kullanılabilir olmalarını
gösterdim. Harvard ve Stanford Üniversitelerinde
yapmış olduğum çalışmalar, Amerikan Sağlık
Enstitüsü gibi saygın devlet kurumları tarafından
büyük ölçekli projelerle desteklendi ve çeşitli
kuruluşlar tarafından lisanslandı. Şu an çalışmalarıma
Stanford Üniversitesi’nde akademik araştırmacı
statüsünde devam etmekteyim.
Bize her zaman çalışkan ve girişken olmayı, neyinasıl yapmak istediğimizi sevgiyle ve sabırla öğreten,
İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü hocalarımız sayesinde yurtdışında araştırma
yapma fırsatlarını değerlendirdim. Yakaladığım
her başarının altında lisans eğitimimde aldığım
sağlam bilgi birikiminin izleri mevcuttur. Halen
bölümümdeki hocalarımla görüşür, tecrübelerine
danışır ve desteklerini her daim hissederim. Isaac
Newton’un bir sözünde değindiği gibi “Daha ileriyi
görmek istiyorsam, bu devlerin omuzları üzerinde
yükselmekle olur.” Yani lisans eğitiminde aldığınız
bilgi birikimlerini, donanımlarını, el becerilerini
arkanıza alarak ve bir sonraki adımınızı düşünerek
daha ileriye gidebilirsiniz.

Ever since I was a little boy, I have had intense interest
in science and its applications. For this reason, I
wanted to be a part of academic life and my choice
for my undergraduate study was Istanbul University,
Molecular Biology and Genetics Department.
Experienced academic staff and in a short while,
the enthusiasm of my lecturers made me feel that
my decision was accurate. One of the greatest
turning points of my education was to be accepted
to participate in the Erasmus exchange program
during my undergraduate studies. By the support
of my department, I had the opportunity to attend
Groningen University, Holland, for my 3rd year.
There, I had the chance to put the major theoretical
knowledge that I learned at Istanbul University into
practice. At that time period of my life, my university
became a valuable cornerstone in my life by showing
the universal applicability of science. Subsequently,
with the title of being one of the first graduates of the
Department of Molecular Biology and Genetics at
Istanbul University, I directly started my PhD studies
at Istanbul Technical University, Molecular BiologyGenetics and Biotechnology Department. During my
PhD, I received acceptance from one of the Australia’s
leading universities; the University of New South
Wales and Sydney Technology University. Afterwards,
I had the chance to work as a PhD student in the
field of Biomedical Engineering at Harvard Medical
School, Brigham and Women’s Hospital and HarvardMIT laboratory. I got an offer for post doctoral

studies from Harvard and then I worked there for a
year. With the laboratory, we joined the Cancer Early
Detection Center at Stanford University, Faculty of
Medicine, Department of Radiology. I can briefly state 155
my research topics as; detection of infectious diseases
such as HIV/AIDS, sepsis and cancer by using ultrasensitive sensor technologies and micro-fluid systems.
Furthermore, I applied tele-medicine and paper based
diagnostic methods to these clinical studies to see if
these technologies are available anywhere.
My studies at Harvard and Stanford Universities, were
supported by goverment agencies such as National
Health Institute with various large scale projects
and licensed by reputable organizations. I continue
my studies at Stanford University as an academic
researcher.
I took opportunities to conduct research abroad by
the help of academic staff at the Molecular Biology
and Genetics Department of Istanbul University who
taught us to always be hardworking, meticulous and
extrovert with our studies with neverending love and
patience. Every success I have achieved has traces of
solid knowledge I gained while undergraduate studies.
I still talk to my lecturers from the department, consult
their experiences and always feel their support. As
Isaac Newton puts it, “If I have seen further, it is by
standing upon the shoulders of giants”. In other words,
you can go further by taking the knowledge you have
gained in undergraduate training, and thinking about
your next step.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Burçin Altun
2009 Lisans Mezunu
2009 BSc Graduate
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Merhabalar, ben Burcin ALTUN, İstanbul Üniversitesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2009
mezunlarındanım. ICGEB/İtalya master ve doktora
programlarını tamamlayıp şu an ABD’de bir Ivy League
universitesi olan UPENN’de ‘Hedeflenmiş Terapi ve
Kişiye Özgü Tıp’’ alanında Doktora sonrası çalışmalar
yapmaktayım. Birçok farklı ülkeden farklı saygın
üniversitelerden bilim insanlarıyla çalışma ve uluslararası
öğrencilere danışmanlık yapma fırsatı yakalayan biri
olarak çok kısa ve net söylemek istediğim birsey var: biz
kendimizi biraz hafife alıyoruz, tek eksiğimiz özgüven!
Yurtdışı tecrübelerimde, lisans döneminde çok parlak bir
öğrenci olmamama rağmen, ne kadar da dolu olarak mezun
olduğumu, adını duyduğumuz o çok ünlü üniversitelerden
mezun olan bilim insanlarıyla aynı ortamda çalışırken
farkettim. İÜ MBG Bölümünde farklı alanlarda
öğrendiğim teorik ve pratik bilgiler sayesinde, bakış açımın
genişlediğine inanmaktayım. Bunun sayesinde de masterdoktora ve şu anki çalışmalarım tamamen birbirinden
farklı olmasına rağmen bu keskin geçişleri yaparken hiç
zorlanmadım. Şu anda sevdiğim, mutlu olduğum alanda
araştırmalarımı devam ettirmekte ve üniversite tercihi icin
zamanında çok doğru bir karar verdiğimi düşünmekteyim.
Yolunuz bilim, ufkunuz hep açık olsun.

I am Burcin ALTUN, graduated from Molecular Biology
and Genetics Department, University of Istanbul at 2009.
After I completed my master and PhD education in
ICGEB/Italy, moved to an IVY League University, UPENN
in United States for Postdoctoral research in the field of
‘’Targeted Therapy and Personal Medicine’’. As a person
who had a chance to work with scientists from wellknown universities from all over the world and supervise
international students, I can shortly say that we are not
aware of ourselves well, there is one thing missing which is
self-confidence! Even though I was not a brightest student
during my bachelor, I did realize how much I was full of
knowledge while I was working with the people from top
schools during my abroad studies and internships. I do
believe I got a wider spectrum of vision in science with the
help of diverse knowledge learning in Molecular Biology
and Genetics department in Istanbul University. In spite of
changing my field of research during my master-PhD and
what I am working on right now, I never had any problem
of scientific adaptation for making these sharp changes.
Right now, I continue to work in the field that I am very
ambitious, and think that I did a very good decision during
my university choice. I wish you to follow science as a life
road with an open horizon.
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Benura Azeroğlu
2009 Lisans Mezunu
2009 BSc Graduate
İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldum. Bundan
sonra, İngiltere’nin Edinburgh Üniversitesi’nde yüksek
lisans ve doktoramı yaptım. Şu anda Edinburgh
Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak
DNA hasar onarım mekanizmalarının moleküler
temelini araştırmaktayım. MBG`de aldığım lisans
eğitimim bilimsel hayatıma ve şu anki başarılarıma
büyük katkıda bulundu. MBG`de lisans öğrencisi
iken, son derece profesyonel ve bir o kadar da samimi
bir ortamda hem klasik hem de modern açıdan
moleküler biyoloji ve genetiğin temellerini öğrenip
yaygın olarak kullanılan yöntemleri deneme fırsatı
buldum. O zamanlar bir öğrenci olarak, şimdi de bir
mezun olarak, MBG ailesinin bir parçası olmanın
ayrıcalık olduğunu düşünüyorum.

I graduated from the Molecular Biology and Genetics
Department of Istanbul University in 2009. Following
this, I moved to the UK where I carried out my
masters and PhD at the University of Edinburgh.
I am currently a postdoctoral research associate
at the University of Edinburgh, investigating the
molecular basis of DNA damage repair mechanisms.
My undergraduate years at the MBG made a huge
contribution to my scientific life and current success.
As an undergraduate student in the MBG, I studied
the bases of molecular biology and genetics both from
classic and modern perspectives and had a chance to
try some of the widely used methods in a friendly yet
professional environment. As a student then and as an
alumni now, I feel privileged to be a part of the MBG
family.
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A Lebanese Journey in Istanbul
Bir Lübnanlının İstanbul Maceraları

Ece Gümüşoğlu
Doktora Öğrencisi-Araştırma Görevlisi
PhD Student-Research Assistant

“Türkiye’yi seviyoruz.”
Emrah Kamalı

“We love Turkey.”

2010 Lisans Mezunu-Yüksek Lisans öğrencisi
2010 BSc Graduate-Master Student
İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, köklü eğitim öğretim kadrosu ve yurtiçi ve
yurtdışı çalışmalarıyla beni akademik hayatıma çok
iyi hazırladı. Lisans 1.sınıftan doktora eğitimime
158 kadar üniversitemizin bize sağlamış olduğu araştırma
laboratuvarlarında, aktif bilimin içinde yer alarak
kendimi geliştirme şansını yakaladım ve sonucunda
aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmanın
mutluluğunu yaşıyorum. Yüksek Lisans eğitimim
süresinde Erasmus staj hareketliliği ile 6 ay boyunca
“Cancer
Research
UK-Cambridge
Institute”
projelerinde yer aldım. Farklı alanlarda kendimi
geliştirerek ve ne istediğimi bilerek eğitimime devam
ediyorum.

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümünden lisans derecemi aldım. Daha
sonra, Fransa, Paris’te bulunan d’Evry-Val-d’Essonne
Üniversitesi`nde Sistem ve Sentetik Biyoloji
programına başladım. Burada Master derecesini elde
ettikten sonra Türkiye’ye döndüm. Şu anda Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda Sağlık Denetçisi olarak 4
yıldır çalışmaktayım. İstanbul Üniversitesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü`nde canlı organizmalar,
hücreler, proteinler, fermentasyon teknolojileri, küçük
ölçek üretimler ile alakalı birçok deneyim kazandım, iş
yaşamımda da bu deneyimlerden faydalanmaktayım.
Bölümün Yüksek Lisans öğrencisi olmaktan da gurur
duyuyorum.

Istanbul University Department of Molecular Biology
and Genetics, with well-established education and
training staff, and with national and international
works prepared me to academic life very well. From
the 1st year of bachelor to doctoral degree, I had the
chance to improve myself by taking part in active
science in research laboratories have been provided
to us by our university, as a result I am happy to
work as a research assistant in the same department.
During Master Education period I took part in
“Cancer Research UK-Cambridge Institute” projects
for 6 months with Erasmus traineeship mobility
programme. I continue my education by developing
myself in different areas and knowledge of my goals.

In 2010, I graduated with bachelor’s degree in
Molecular Biology and Genetics from Istanbul
University. Afterwards, I started System and Synthetics
Biology at the Université d’Evry-Val-d’Essonne in
Paris, France. After I got Master Degree, I turned back
to Turkey. Currently I am working for 4 years at Turkish
Medicine and Medical Devices Agency as Health
Inspector. I have gained a lot of experience related
with living organism, cells, proteins, fermentation
technology and small scale production during my
undergraduate years at the IU MBG, I benefit from
these experiences in my bussiness life. I am also proud
of being a Master student of the department.

Nadia El Sarraf

Doktora Öğrencisi PhD Student
Dört yıl önce bir Ekim ayı gecesi İstanbul‘a yolculuğum
başladı. İlk yıl harikaydı. İstanbul Üniversitesi doktora
programı kapsamında Türkçe öğrenerek, turistik
yerleri gezerek kısacası bu büyük şehri keşfederek
zaman harcadım. Geçen yıllar içinde öğrenci dostu
olan bu üniversite benim ailem oldu. Benim bu
yolculuğumu değerli kılan en önemli şey beni anlayan,
her zaman destekleyen, hiçbir zaman yardımını
esirgemeyen hocalarımın ve çalışma arkadaşlarımın
olmasıdır. Üstelik bölüm laboratuvarları gerekli alet
ve cihazlarla donatılmış olup, kurumdaki personelin
çalışkanlığı, disiplin ve düzeni daha iyi bir bilimsel
sonuç elde etmek için benim gibi yurtdışından
gelen öğrencileri cesaretlendirmenin ötesindedir.
Ama burada yaşantımı daha da güzelleştiren Fen
Fakültesi’nin konumu, fakülteden öğrenci yurduna çok
kısa bir süre içerisinde gidebilmem, kütüphanelerin
7/24 açık olması ve aynı zamanda vakit geçirebilecek
eğlence yerlerine çok yakın olmasıdır. Halen devam
eden yolculuğum bundan daha iyi olamazdı. ‘Evim’
diye nitelediğim bu şehir hem Asya ile Avrupa
arasında köprü vazifesi görmekte hem de farklı birçok
kültürü kendi bünyesinde barındırmaktadır.
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With a one way ticket to Istanbul, I landed at Ataturk
International Airport in an October night in 2012.
Almost four years has passed, and I am still taken by
the hospitality of Turkish people. Since they picked
me from the airport, they have arranged one of the
best dormitories in the city to stay in, welcomed
me among them at University, and guided me, still,
throughout my Ph.D. research studies. Amidst the
lovely ambiance of this timeless city, the warmth of
the people, their willingness to always help, the food,
one could not but feel at home. Despite the long hours
spent at the laboratory researching and studying, I
have much enjoyed life here in Istanbul. Even with my
moderate speaking skills in Turkish language, I have
managed to enjoy the friendship of many wonderful
people as well as of the professors at university whose
relentlessly helpful, supportive, and most importantly
understanding. This on-going journey could not have
been better, and this city of opposing forces straddling
the geographic boundary between Europe and Asia is
what I call today, my Home.
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Lisansüstü öğrencilerimizle
güçleniyoruz

We get stronger
with our graduate students

Gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyoruz
We grow up and develop with each passing day
Lisans eğitimine yılda 30 öğrenci ile başladık, bugün yılda 70’e yakın öğrenci kabul ediyoruz.

160 We had started with 30 students per year, today we admit around 70 students each year for undergraduate
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education.

Stajyerlerimizle bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz
We share our knowledge and experiences with our trainees

VE MUTLU SON

AND THE HAPPY END

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Girişimcilik ve inovasyonda
iddialıyız

Istanbul University Faculty of Science

We claim leadership in
techno-entrepreneurship and
innovation

Begüm Esra Aytan (2017 Mezunu),
‘’Rekombinant DNA Teknolojisi ile PET Türü
Plastiğin Geri Dönüşümü’’ isimli projesiyle
TÜBİTAK MARTEK ve KADEM ortaklığı
ile düzenlenen “Üçüncü İnovasyonda Kadın
Girişimcilik Kampı”ndan ödülle döndü.
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Begüm Esra Aytan (2017 BSc graduate) got
back from “The Third Camp of Women
Entrepreneurship for Innovation” organized by
TÜBİTAK MARTEK and KADEM by holding
a prize with her project entitled “Recycling of 163
PET Type Plastics using Recombinant DNA
Technology”.

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve
İşadamları
Derneği) : “Bu Gençlikte İş Var!” dedi
BİZİM EKİP (Lisans mezunlarımızdan Halil
Önder Özbaşak ve öğrencilerimizden Şeyma
Öztürk) : “Hayvansız, Sürdürülebilir ve Çevreci
Deri Üretimi Yapabiliriz” dedi.

Öğrencilerimiz ve
akademisyenlerimiz
İstanbul Teknokentte
biyoteknoloji şirketleri kurarak
ekonomiye katkı sağlamaktadırlar.

Our students and academicians
contribute to economy by
establishing biotechnology
companies in Istanbul Technocity
(Entertech).

TÜSİAD (Turkish Industry & Business
Association) says: “These Young People Have the
Potential!”
OUR TEAM (BSc graduate Halil Önder Özbaşak
and undregraduate student Şeyma Öztürk)
says: “We can make eco-friendly and sustainable
leather production without animal”

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Biz her zaman öğrencilerimizin arkasındayız
We always support our students
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Öğrencilerimizi bilimsel ve sosyal olarak geliştirecek, kariyer planlarında onlara
yol gösterecek, staj ve iş bulma süreçlerine katkıda bulunacak etkinliklere önem
veriyor ve tüm kulüplerimizi destekliyoruz.
We support all our student clubs and put emphasis on the events that contribute to
our students to find an internship or a job, that lead them in their career planning,
and which improve them scientifically and socially.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Nobel ödüllü bilim adamı
Sir Tim Hunt’a Kış Okuluna
anlamlı katkılarından ötürü
şükranlarımızı sunuyoruz

Istanbul University Faculty of Science

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
SCIENTIFIC RESEARCH

We express our sincere
gratitude to Sir Tim Hunt,
Nobel laureate scientist, for his
great contribution to Winter
School

166

167

Geçmişi ve geleceği araştırıyoruz
We investigate the past and the future

Fen Fakültesi Genetik Kulübü’nün (İÜGEN) geleneksel KIŞ OKULLARI’nda Dünyanın her
yerinden onlarca bilim adamı ve ülkenin her yöresinden yüzlerce gençle buluşuyoruz
We meet with dozens of scientists from all over the World, and with hundreds of students
from every part of the country during the traditional WINTER SCHOOLS of Genetics Club
(IUGEN)

Araştırmada temel hedefimiz, biyoteknolojiyle
ilişkili olarak moleküler biyoloji ve genetikte
temel ve uygulamalı bilimsel çalışmalar
yürütmek ve sahip olduğumuz bilgi ve
deneyimi toplumla paylaşmaktır. Araştırma
konuları, maya biyoteknolojisi ve genomiği,
bitki biyoteknolojisi, bitki patolojisi, bitki
genomiği, genetiği değiştirilmiş organizmalar,
protein biyokimyası, biyoaktif bileşikler,
insan hastalıkları ve moleküler tanı gibi
alanlarda yoğunlaşmıştır. Gelişmiş araştırma
laboratuvarlarında modern genomik ve
proteomik tekniklerle yürütülen temel
araştırmaların yanısıra, çeşitli kurumlarla
iş birliği içinde biyoteknoloji ve genetik
mühendisliği uygulamaları bulunmaktadır.

Our main objective in research is to carry out
basic and applied scientific studies in molecular
biology and genetics related to biotechnology
and to share our knowledge and experience
with community . Research is focused on topics
such as yeast biotechnology and genomics,
plant biotechnology, plant pathology, plant
genomics, genetically modified organisms,
protein biochemistry, bioactive compounds
and molecular diagnosis of human diseases. In
addition to basic research carried out with the
modern genomics and proteomics techniques
in advanced research laboratories, there
are biotechnology and genetic engineering
applications conducted in cooperation with
various institutions.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
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Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarındaki
araştırma
konuları:
genotiplendirme,
bitkilere gen aktarımı, abiyotik stres
koşullarında moleküler analizler, bitki ıslahı
ve mikroçoğaltım, epigenetik değişimler ve
bitki genomundaki hareketlerin analizinden
oluşmaktadır.

Research topics in the Plant Biotechnology
Laboratory are genotyping, gene transfer
to plants, molecular analysis of abiotic
stress conditions, plant breeding and
micropropagation, analysis of epigenetic
changes and movements in the plant genome.

Istanbul University Faculty of Science

Bitki patojenlerinin tanısı, genotiplendirme
ve kemotiplendirme, patojenlerin özgün
genlerinde susturma çalışmaları Bitki
Patolojisi Laboratuvarında yürütülmektedir.

Plant pathogen diagnosis, genotyping and
chemotyping, silencing the genes of pathogens
studies are carried out in the Plant Pathology
Laboratory.
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GDO Laboratuvarında işlenmiş veya In the GMO Laboratory, diagnosis of processed
işlenmemiş gıda ürünlerinde GDO tanısı ve or unprocessed food products and unique
özgün gen anlatımı çalışmaları yapılmaktadır. gene expression studies are performed.

Maya
Genomiği
ve
Teknolojisi
Laboratuvarında mayada temel metabolik
yolakların
aydınlatılması
amacıyla
gen işlevlerinin belirlenmesi, genetik
transformasyon çalışmaları ve gen anlatımı
analizleri yapılmaktadır.

In the Yeast Genomics and Technology
Laboratory, in order to clarify the basic
metabolic pathways, studies on gene
expression and function and analysis of genetic
transformation in yeast are performed.

Istanbul University Faculty of Science
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Proteomik
Laboratuvarında
oksidatif stresle ilişkili moleküler
hasarlar, protein ekspresyonları ve
enzim aktiviteleri çalışılmaktadır.
Ayrıca
çeşitli
hastalıkların
moleküler mekanizmaları, alerjen
proteinlerin tespiti ve rekombinant
üretimi
üzerine
araştırmalar
yürütülmektedir.
In the Proteomics Laboratory,
oxidative stress-related molecular
damages, protein expressions and
enzyme activities are studied. In
addition, studies on molecular
mechanisms of several diseases,
detection of allergen proteins and
their recombinant productions are
carried out.
Biyoanalitik Kimya Laboratuvarında biyoloji
ve biyoproses analizleri için kromatografik,
spektrofotometrik
ve
elektrokimyasal
yöntemleri temel alan analitik süreçler
incelenmekte ve uygulanmaktadır. Ayrıca
aktif bileşen ve kimyasal kirleticilerin tayini
için biyosensör sistemleri geliştirilmektedir.
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Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarında,
sitotoksisite analizleri, hücre içi oksidasyon,
antioksidan, antikanser ve antiviral aktivite
testleri yapılmaktadır.

In the Animal Cell Culture Laboratory,
cytotoxicity analyses, intracellular oxidation,
antioxidant, anticancer and antiviral activity
tests are performed.

Analytical
processes
depending
on
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chromatographic and spectrophotometric
methods are investigated and applied in the
Bioanalytical Chemistry Laboratory. Besides,
biosensor systems are developed for the
detection of active constituents and chemical
pollutants.

Biyoorganik Kimya Laboratuvarında bitkisel Bioactivity of plant secondary metabolites are
sekonder
metobolitlerin
biyoaktivitesi investigated and their structures are elucidated
araştırılmakta ve yapıları aydınlatılmaktadır. in the Bioorganic Chemistry Laboratory.
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İnsan Hastalıkları Moleküler Analiz Laboratuvarında
özgün hastalıkların tanısı, hastalıklarla ilişkili faktörlerin
tanımlanması, moleküler markır belirlenmesi,
gen anlatımı çalışmaları ve benzeri uygulamalar
gerçekleştirilmektedir.

In the Human Diseases Molecular Analysis Laboratory,
diagnosis of distinctive diseases, identification of factors
associated with diseases, identification of molecular
markers, gene expression studies and similar applications
are carried out.
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Antik DNA Laboratuvarında çeşitli arkeolojik
kazılardan çıkarılan fosillerden elde edilen
DNA molekülleri kullanılarak eşey ve hastalık
tayini yapılmaktadır.

In the Ancient DNA Laboratory a variety of
DNA molecules derived from fossils found in
archeological digs are being evaluated for the
disease and gender.

Ayrıca Bölümümüzde Biyoinformatik Çalışma
Grubu diğer araştırmacılarla ortak çalışarak
proje yapılandırma ve sonuç değerlendirilmesi
aşamalarına katkıda bulunmakta ve farklı
DNA formlarının ve işlevlerinin analizini
yürütmektedir.

In addition, working together with other
research groups, Bioinformatics Group
contributes to design of some projects and
evaluation process and analyses of the structure
and functions of different DNA forms.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Mezunlarımız dünyanın her tarafında
Our graduates are all around the World

Istanbul University Faculty of Science

Canlıları oluşturan biyomolekülleri ve nasıl işlediklerini araştıran, yaşamın sırrını
keşfetmeye çalışan, biyolojik sistemlerde ürettiği bilgileri ürüne veya hizmete dönüştürerek
biyoteknolojiyi geliştiren moleküler biyoloji ve genetik, hiç şüphesiz insanlığın kaderini
etkileyecek en önemli temel bilim dallarından biri olmaya devam edecektir.
There is no doubt that molecular biology and genetics, which explores biomolecules
consist living organisms and how they function, strives to find out secret of life, develops
biotechnology by converting the information produced in biological systems to the product
and service, will be one of the important basic sciences that affects the destiny of mankind.
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Lisans mezunlarımızın büyük bir kısmı ulusal ve uluslararası
enstitülerin lisansüstü programlarına devam etmektedir. Çeşitli
üniversitelerde araştırma görevlisi, tüp bebek ve doğum öncesi
tanı merkezleri, ilaç şirketleri gibi özel medikal şirketlerde,
kozmetik sektöründe araştırmacı ve TÜBİTAK projelerinde
bursiyer olarak çalışan mezunlarımız vardır. Kariyer seçenekleri
arasında tıp, ziraat, gıda ve ilaç endüstrisi sayılabilir. Akademik
kariyeri tercih edenler için moleküler tıp, farmakogenomik,
nanobiyoteknoloji, biyoinformatik ve sistem biyolojisi gibi yeni
araştırma alanları hızla gelişmektedir.

Majority of our BSc graduates continue their education in MSc
programs of national and international institutions. We have BSc
graduates who work as research assistants in various Universities,
as researchers in private medical companies such as in vitro
fertilization and pre-natal diagnosis centers, pharmaceutical
companies, cosmetic sector, etc., and as scholars in TÜBİTAK
projects. Medicine, agriculture, food and pharmaceutical
industries should be named among career options. New
research areas such as molecular medicine, pharmacogenomics,
nanobiotechnology, bioinformatics and system biology are
rapidly growing for the ones who prefer an academic career.

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü : Doğru tercih
Istanbul University Department of Molecular Biology and Genetics : Best choice
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Sosyal Yaşam
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Social Life
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7’den 70’e Etkinlikler
Activities for People of All Ages

Fakültemiz bölümlerinin sürekli düzenlediği çeşitli
bilim ve toplum faaliyetleriyle çok sayıda öğrenci ve
toplumun çeşitli yaş grubundaki fertlere kapılarını
180 açmaktadır.

Many students and individuals of the society from
different age groups attend the scientific and social
activities organized regularly by the departments of
our faculty.

Yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılım ve katkılarıyla çeşitli konularda verilen bilimsel seminerler,
astronomik olayların gözlemleri, kişisel gelişim seminerleri, mülakat teknikleri seminerleri, katılım belgeli
çeşitli eğitimler, öğrenci çalıştayları, Çocuk Üniversitesi kapsamında düzenlenen çeşitli aktiviteler ve daha
niceleri...
Scientific seminars held on various topics with the participation and contributions of national and international
experts, observations of astronomical events, seminars on personal development, seminars on interviewing 181
techniques, various workshops with a certificate of participation, student workshops, various activities
organized as part of Children’s University and many more…

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Istanbul University Faculty of Science

Fakültemiz öğrencileri çeşitli etkinlikler kapsamında Nobel ödüllü bilim insanları ile buluşuyor.
Students of our faculty meet Nobel Laureate Scientist at the activities.

Nanoteknolojinin gelişmesinde öncü rolü olan
Taramalı Tünelleme Mikroskobu’nu tasarlayarak
1986 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Heinrich Rohrer
2005 yılında 23. Türk Fizik Derneği toplantısını
onurlandırdı.
We were honored when Heinrich Rohrer, who
received the Nobel Prize in Physics in 1986 by
designing the Scanning Tunnelling Microscobe,
which has a pioneering role in the development of
nanotechnology, attended the 23rd Turkish Physical
Society meeting in 2005.

Carlo Rubbia, winner of 1984 Nobel Prize for his
contribution to the experimental discovery of W and
Z bosons.
Murray Gell-Mann, winner of 1969 Nobel Prize for
his conception of the quark model.
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Murray Gell-Mann winner of the 1969 Nobel Prize
for his conception of the quark model.

Kuantum Hall Olayı ile elektriksel dirence standart
getiren 1985 Nobel ödülü sahibi Klaus von Klitzing
2010 yılında Üniversitemizin açılış etkinlikleri
kapsamında bizlerleydi.

Kuantum kromodinamiğinde asimtotik serbestlik
yani yeterince yüksek enerjilerde kuarkların
etkileşmediğinin keşfi ile 1999 Nobel ödülünü
kazanan Gerardus ’t Hooft

Winner of the 1985 Nobel Prize, for his discovery
of the Quantum Hall Effect that sets a standard for
electrical resistance, Klaus von Klitzing joined us at
the commencement ceremony of our university in
2010.

Gerardus ‘t Hooft, who won the Nobel Prize for
his discovery of asymptotic freedom in Quantum
Chromodynamics, viz. that quarks do not interact at
high enough energies

Carlo Rubbia winner of the 1984 Nobel Prize for his
contribution to the experimental discovery of W and
183
Z bosons

Nobel ödüllü araştırmacıları konuk ediyoruz. Tim
Hunt 2001 yılında hücre döngüsü üzerine yaptığı
çalışmalar ile Nobel Ödülünü almaya hak kazanmıştır.
Ödülü iki araştırmacıyla paylaşmıştır.
Nobel prize-winning researchers are invited. Tim
Hunt was awarded the Nobel Prize in 2001 for his
studies on the cell cycle. He shared the award with two
researchers

İstanbul
Üniversitesi Tiyatro
Fen Fakültesi
Bahar
Şenlikleri,
Şenlikleri,
Fakülte Öğrenci Kulübü Konserleri ve daha nicesi...

Istanbul University Faculty of Science

Spring Fests, Theatre Fests,
Concerts of the Faculty Student Club and many more…
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Amatör Astronomlar Kulübü
Biyolojik Bilimler Kulübü
Fizik Kulübü
Genetik Kulübü
Matematik Kulübü
Tiyatro Kulübü
Müzik Kulübü
Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Kulübü
Eko-Tekno Yaşam Kulübü
Fen Etik Kulübü
Bilim Kazanı Kulübü
Çevre Koruma Kulübü
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STUDENT CLUBS

Amateur Astronomers Club
Biological Sciences Club
Physics Club
Genetics Club
Mathematics Club
Drama Club
Music Club
Scientific and Social Research Club
Eco-Techno Life Club
Science Ethics Club
Science’s Cauldron Club
Environmental Protection Club
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FAKÜLTEMİZDEKİ SPOR
ETKİNLiKLERİ

SPORT
ACTIVITIES

Öğrencilerimizin serbest zamanlarını daha
iyi değerlendirmeleri ve ilgi duydukları
“bireysel ve takım sporları” dallarında
faaliyette bulunabilmeleri için Fen Fakültesi
Spor Takımlarımız bulunmaktadır. Fakülte
takımlarımız, İstanbul Üniversitesi’nin her yıl
düzenlediği ve fakülteler arası turnuvaların
yapıldığı Spor Şölenine katılmaktadır.
Turnuvalar futbol, basketbol, voleybol, masa
tenisi, satranç, bilek güreşi gibi dallarda takım
halinde, badminton, tenis, kros dallarında
ise bireysel olarak yapılmaktadır. İlgili ve
yetenekli öğrencilerimizi spor takımlarımıza
katılmaya davet ediyoruz.

We have sport teams in our faculty in
order to make the students spend their
leisure time more effective and be involved
in ‘individual and team sports’. Our sport
teams join the annual faculty tournaments
which are organized by İstanbul University.
The tournaments of football, basketball,
volleyball, ping pong, chest and wrist
wrestling are organized in teams whereas
tournaments of badmington, tennis and
cross are organized individually. We invite
the talented and interested students to join
our sport teams.
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FEN FAKÜLTESİ İLETİŞİM

ASTRONOMİ ve UZAY
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

FİZİK BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

MATEMATİK BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve
GENETİK BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler
Fatih / İstanbul
Tel : 0212 455 57 00
Faks : 0212 519 08 34
http://fen.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi, Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümü
PK 34119 Beyazıt
Fatih / İstanbul
Tel : 0212 440 20 92
Faks : 0212 440 03 70

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü
PK 34134 Vezneciler
Fatih / İstanbul
Tel : 0212 455 57 00
Faks : 0212 528 05 27
http://fen.istanbul.edu.tr/biyoloji

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,
Fizik Bölümü
PK 34134 Vezneciler
Fatih / İstanbul
Tel : 0212 455 57 00
Faks : 0212 519 08 34
http://fen.istanbul.edu.tr/fizik

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,
Matematik Bölümü
PK 34134 Vezneciler
Fatih / İstanbul
Tel : 0212 455 57 00
Faks : 0212 519 08 34
http://fen.istanbul.edu.tr/matematik

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü
PK 34134 Vezneciler
Fatih / İstanbul
Tel : 0212 455 57 00
Faks : 0212 519 08 34
http://fen.istanbul.edu.tr/molekuler

http://fen.istanbul.edu.tr/astronomi
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